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 nr. 129 337 van 15 september 2014 

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, thans de minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 16 april 2014 

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

besluit  van 11 februari 2014 houdende de uitzetting. 

 

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 11 juni 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 augustus 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. BRUYNOOGHE, die loco advocaat T. SMET verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 12 juni 1979. 

 

De verzoekende partij geniet een verblijfsrecht in het Rijk op basis van haar huwelijk in 2005 met een 

Belgische onderdaan, met wie zij een dochter heeft, geboren op 3 mei 2007. 

 

De staatssecretaris voor Asiel, Migratie, Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding neemt op 11 

februari 2014 het besluit tot uitzetting, dat aan de verzoekende partij op 21 maart 2014 ter kennis wordt 

gebracht in de gevangenis van Nijvel. Dit besluit vormt de bestreden akte en luidt als volgt: 
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“Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op de artikelen 20 en 21 ; 

Gelet op het artikel 8 van het Europees Verdrag ter Vrijwaring van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden;; 

Overwegende dat de hierna nader bepaalde vreemdeling onderdaan is van Marokko; 

Overwegende dat betrokkene op 01 augustus 2005 in het huwelijk is getreden met A.M. (...), geboren te 

Tiznit op (...), van Belgische nationaliteit; 

Overwegende dat uit deze relatie een kind geboren is, namelijk J.B. (...), geboren te Charleroi op (...), 

van Belgische nationaliteit; 

Overwegende dat het echtpaar op 17 april 2012 uit de echt is geschieden; 

Overwegende dat betrokkene op 26 februari 2007 de vestiging heeft aangevraagd als echtgenoot van 

een Belg; 

Overwegende dat hij gemachtigd werd zich in het Rijk te vestigen; 

Overwegende dat hij zich tussen 24 augustus 2003 en 26 februari 2004 schuldig heeft gemaakt, onder 

de naam van M.S. (...), aan bezit, verkoop of te koop stellen van verdovende middelen, zijnde heroïne 

en cocaïne, feit waarvoor hij op 30 april 2004 werd veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 15 maanden; 

Overwegende dat hij zich tussen 15 oktober 2004 en 09 september 2005 schuldig heeft gemaakt, onder 

de naam van M.S. (...), aan bezit, verkoop of te koop stellen van verdovende middelen, zijnde heroïne 

en cocaïne, in staat van wettelijke en speciale herhaling, feit waarvoor hij op 28 april 2006 werd 

veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 2 jaar; 

Overwegende dat hij zich tussen 22 oktober 2008 en 23 april 2010 schuldig heeft gemaakt aan bezit, 

verkoop of te koop stellen van verdovende middelen, zijnde heroïne, met de omstandigheid dat het 

misdrijf een daad van deelneming is aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, in 

de hoedanigheid van leidend persoon; aan voor een ander het gebruik van verdovende middelen te 

hebben vergemakkelijkt of tot dit gebruik te hebben aangezet, zijnde heroïne te hebben doorverkocht, 

met de omstandigheid dat het misdrijf een daad van deelneming is aan de hoofd- of bijkomende 

bedrijvigheid van een vereniging, in de hoedanigheid van leidend persoon, in staat van specifiek 

herhaling, feiten waarvoor hij op 17 november 2010 werd veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 7 jaar; 

Gelet op het advies van 20 maart 2012 van de Commissie van Advies voor de Vreemdelingen die meent 

dat betrokkene niet kan genieten van een vervroegde invrijheidstelling voor december 2014 onder de 

voorwaarden van de Strafuitvoeringsrechtbank; dat hij geen actueel gevaar vormt voor de openbare 

orde gezien hij is opgesloten; dat betrokkene verkiest om vooreerst zijn familiale banden in België te 

behouden (echtgenote, dochter, broers) en dat het past hem daartoe aan te moedigen; 

Overwegende dat de voornoemde Commissie besluit dat een verwijderingmaatregel op dit ogenblik niet 

is gepast en opnieuw kan worden onderzocht als de Strafuitvoeringsrechtbank een of meerdere 

negatieve beslissingen neemt voor betrokkene; 

Overwegende dat betrokkene is opgesloten sinds april 2010 en dat het eerste bezoek van zijn 

echtgenote (en van zijn kind) dateert van 25 juni 2012, zijnde 2 jaar na zijn opsluiting en dat ze hem 

sindsdien slechts sporadisch komen bezoeken; 

Overwegende dat betrokkene verklaart twee broers te hebben in België, dat de ene een verblijfsrecht 

heeft en de andere in illegaal verblijf verkeert; 

Overwegende dat een terugwijzingmaatregel een inmenging vormt in het gezins- en privéleven van 

betrokkene zoals bedoeld in het artikel 8 van het Europees Verdrag ter Vrijwaring van de Rechten van 

de Mens; 

Overwegende dat de bescherming van de orde en het voorkomen van de strafbare feiten deze 

inmenging rechtvaardigen; 

Overwegende dat betrokkene 3 maal werd veroordeeld voor drugsfeiten, wat de afwezigheid van wil tot 

verbetering aantoont in hoofde van betrokkene en het gevaar op hervallen; 

Overwegende dat noch zijn huwelijk, noch het feit van vader te zijn, noch de regularisatie van zijn verblijf 

zijn crimineel gedrag hebben gewijzigd; 

Overwegende dat betrokkene de mogelijkheid had om terug te keren op het rechte pad, maar in 

tegendeel weloverwogen heeft gekozen om zijn delinquente drugsactiviteiten verder te zetten en om ze 

zelfs nog uit te bereiden, daar hij van uitvoerder is opgeklommen tot leider; 

Overwegende dat hij de Belgische autoriteiten om de tuin heeft geleid bij zijn aanvraag gezinshereniging 

door te verbergen dat hij onder een andere identiteit twee maal werd veroordeeld door de Belgische 

Correctionele Rechtbanken; 

Overwegende dat de persoonlijkheid van betrokkene een gevaar betekent voor de openbare orde en 

voor andermans gezondheid in de mate dat het verspreiden van verdovende middelen een ware plaag 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

voor de bevolking betekent en dat het bijgevolg is gerechtvaardigd zich te beschermen tegen 

betrokkene die bijdraagt aan zijn ontwikkeling; 

Overwegende dat het herhalende en winstgevende karakter van de feiten, de actieve bijdrage van 

betrokkene in de werking van de drugshandel evenals zijn volharding in de criminaliteit ondanks 

veelvuldige veroordelingen, zonder twijfel toelaten af te leiden dat deze laatste een reële, ernstige en 

permanente bedreigingen voor de openbare orde vertegenwoordigt; 

Overwegende dat de samenleving het recht heeft zich te beschermen tegen betrokkene die haar regels 

systematisch met voeten treedt; 

Overwegende dat hij bijgevolg door zijn persoonlijk gedrag de openbare orde ernstig heeft geschaad; 

Overwegende dat, bijgevolg, zijn verwijdering een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming 

van de orde en ter preventie van penale inbreuken door zijn persoonlijk gedrag en de uiterste ernst van 

de gepleegde feiten, voldoende bewezen door de zware tegen betrokkene uitgesproken 

gevangenisstraffen; dat de zeer ernstige bedreiging voor de openbare orde die uit het gedrag van de 

betrokkene voortvloeit zodanig is dat zijn familiale en persoonlijke belangen (en die van de zijnen) in 

onderhavig geval geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde; 

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Hebben Wij besloten en besluiten 

Wij: 

Artikel 1.- J.M. (...), geboren te Ait Boubidmane op (...); alias M.S. (...), alias M.S. (...), geboren te Zebaa 

Ayoun op (...); alias S.S. (...), geboren te Oujda op (...); alias M. (...) wordt uitgezet. 

Hij wordt gelast het grondgebied van het Rijk te verlaten, met verbod er gedurende tien jaar terug te 

keren, op straffe van het bepaalde bij artikel 76 van de wet van 15 december 1980, behoudens 

bijzondere toelating van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. 

Artikel 2.- Dit besluit treedt in werking vanaf de datum van invrijheidstelling van betrokkene. 

Artikel 3.- Onze Staatssecretaris voor Asiel en Migratie is belast met de uitvoering van dit besluit.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 20, 21 en 62 

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

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“De Wet betreffende uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen schrijft voor dat de overheid op 

straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de beslissing zelf bevat ook de motivering voor 

deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet bestaan uit de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. De 

motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk… “Vage 

duistere of niet terzake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet- plausibele 

motivering, stereotiepe, geijkte of gestandariseerde motiveringen is niet afdoende” (VAN HEULE, D., 

Vluchtelingen: Een overzicht na de Wet van 6 mei 1993. Gent, Mys en Breesch, 1993, 78. en VAN 

HEULE, D., “De motiveringsplicht en de vreemdelingenwet”, T. V.R., 1993/2,67-71). 

De motivering moet in feite en in rechte afdoende zijn, en uit alle motieven zelf moet blijken dat de 

overheid heeft afgewogen of een evenredigheid bestaat tussen de motieven en de door de maatregel 

veroorzaakte gevolgen. 

Overeenkomstig voormelde wetsbepalingen dienen administratieve beslissingen met afdoende redenen 

omkleed te zijn. 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd na te gaan of de overheid die de 

beslissing heeft genomen, bij de beoordeling van de aanvraag tot machtiging van een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk, is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op de grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. 

De bestreden beslissing verwijst naar artikels 20 en 21 van de Vreemdelingenwet; 

Artikel 20 Vw. stelt: 
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“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag (en in artikel 21) kan 

(de Minister) de vreemdeling, die niet in het Rijk gevestigd is, terugwijzen wanneer hij de openbare orde 

of de veiligheid van het land heeft geschaad of de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden zoals die door 

de wet zijn vastgesteld niet heeft nageleefd. In de gevallen waarbij krachtens een internationaal verdrag 

een dergelijke maatregel slechts mag genomen worden nadat de vreemdeling gehoord werd, mag de 

terugwijzing slechts bevolen worden na advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen. (De 

Koning bepaalt de overige gevallen waarin de terugwijzing slechts bevolen mag worden na advies van 

de Commissie van Advies voor Vreemdelingen bij een in de Ministerraad overlegd besluit 

(Onverminderd artikel 21, §§ 1 en 2, kan de in het Rijk gevestigde vreemdeling (of de vreemdeling die 

de status van langdurig ingezetene geniet), wanneer hij de openbare orde of de veiligheid van het land 

ernstig heeft geschaad, door de Koning uitgezet worden na advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen.) Indien de maatregel gegrond is op de politieke activiteit van deze vreemdeling, moet 

over het uitzettingsbesluit in de Ministerraad beraadslaagd worden. 

De terugwijzings- en de uitzettingsbesluiten moeten uitsluitend gegrond zijn op het persoonlijk gedrag 

van de vreemdeling. Hem mag geen verwijt gemaakt worden van het gebruik dat hij overeenkomstig de 

wet gemaakt heeft van de vrijheid van meningsuiting of van deze van vreedzame vergadering of van 

vereniging.” 

Artikel 21 Vw.: 

“ § 1. Mag nooit worden teruggewezen, noch uitgezet uit het Rijk : 1° de vreemdeling die geboren werd 

in het Rijk of aangekomen is voor hij de leeftijd van twaalf jaar bereikte en die er sindsdien voornamelijk 

en op regelmatige wijze verblijft; 

2° de erkende vluchteling; 

§ 2. Behalve in geval van ernstige aanslag op de veiligheid van het land, mag niet worden 

teruggewezen, noch uitgezet uit het Rijk: 1° de vreemdeling die er op regelmatige wijze verblijft sedert 

minstens twintig jaar; 2° de vreemdeling die niet is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar of 

meer en die het ouderlijk gezag als ouder of voogd uitoefent of die voldoet aan de 

onderhoudsverplichting die opgelegd is door artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van 

minstens één kind dat op een regelmatige manier in België verblijft. § 3. Behalve in geval van ernstige 

aanslag op de openbare orde of de veiligheid van het land, mag niet worden teruggewezen uit het Rijk : 

1° de vreemdeling die er op regelmatige en ononderbroken wijze verblijft sedert minstens tien jaar; 2° de 

vreemdeling die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verwerven door 

nationaliteitskeuze of door een nationaliteitsverklaring of om deze nationaliteit te herkrijgen; 3° de 

vreemdeling, niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van een Belg; 4° de vreemde werknemer, 

getroffen door een blijvende arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 24 van de wet van 10 april 1971 

of van artikel 35 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd 

op 3 juni 1970, wanneer het arbeidsongeval verband houdt met of de beroepsziekte werd opgedaan bij 

de uitvoering van arbeidsprestaties van een vreemdeling die regelmatig in België verblijft.” 

In de motivering van het KB tot uitzetting wordt eerst een overzicht gegeven van het verblijf van 

verzoeker in België, dan worden de 3 veroordelingen van verzoeker opgesomd, waarna de rest van de 

motivering als volgt luidt: 

“Gelet op het advies van 20 maart 2012 van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen die meent 

dat betrokkene niet kan genieten van een vervroegde invrijheidstelling voor december 2014 onder de 

voorwaarden van de Strafuitvoeringsrechtbank; dat hij geen actueel gevaar vormt voor de openbare 

orde gezien hij is opgesloten; dat betrokkene verkiest om vooreerst zijn familiale banden in België te 

behouden (echtgenote, dochter, broers) en dat het past hem daartoe aan te moedigen; 

Overwegende dat de voornoemde Commissie besluit dat een verwijderingsmaatregel op dit ogenblik 

niet gepast is en opnieuw kan worden onderzocht als de Strafuitvoeringsrechtbank een of meerdere 

negatieve beslissingen neemt voor betrokkene; 

Overwegende dat betrokkene is opgesloten sinds april 2010 en dat het eerste bezoek van zijn 

echtgenote (en van zijn kind) dateert van 25 juni 2012, zijnde 2 jaar na zijn opsluiting en dat ze hem 

sindsdien slechts sporadisch komen bezoeken; 

Overwegende dat betrokkene verklaart twee broers te hebben in België, dat de ene verblijfsrecht heeft 

en de andere in illegaal verblijf verkeert; 

Overwegende dat een terugwijzingsmaatregel een inmenging vormt in het gezins-en privéleven van 

betrokkene zoals bedoeld in het artikel 8 van het Europees Verdrag ter vrijwaring van de Rechten van 

de Mens; 

Overwegende dat de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van de strafbare feiten 

deze inmenging rechtvaardigen; 

Overwegende dat betrokkene 3 maal werd veroordeeld voor drugsfeiten, wat de afwezigheid van wil tot 

verbetering aantoont in hoofde van betrokkene en het gevaar op hervallen; 
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Overwegende dat noch zijn huwelijk, noch het feit van vader te zijn, noch de regularisatie van zijn verblijf 

zijn crimineel gedrag hebben gewijzigd; 

Overwegende dat betrokkene de mogelijkheid had om terug te keren op het rechte pad, maar in 

tegendeel weloverwogen heeft gekozen om zijn delinquente drugsactiviteiten verder te zetten en om ze 

zelfs nog uit te breiden, daar hij van uitvoerder is opgeklommen tot leider; 

Overwegende dat hij de Belgische autoriteiten om de tuin heeft geleid bij zijn aanvraag gezinshereniging 

door te verbergen dat hij onder een andere identiteit twee maal werd veroordeeld door de Belgische 

Correctionele Rechtbanken; 

Overwegende dat de persoonlijkheid van betrokkene een gevaar betekent voor de openbare orde en 

voor andermans gezondheid in de mate dat het verspreiden van verdovende middelen een ware plaag 

voor de bevolking betekent en dat het bijgevolg is gerechtvaardigd zich te beschermen tegen 

betrokkene die bijdraagt aan zijn ontwikkeling; 

Overwegende dat het herhalende en winstgevende karakter van de feiten, de actieve bijdrage van 

betrokkene in de werking van de drugshandel evenals zijn volharding in de criminaliteit ondanks 

veelvuldige veroordelingen, zonder twijfel toelaten af te leiden dat deze laatste een reële, ernstige en 

permanente bedreigingen voor de openbare orde vertegenwoordigt; 

Overwegende dat de samenleving het recht heeft zich te beschermen tegen personen die een gevaar 

betekenen voor het overschrijden van haar regels; dat betrokkene de openbare orde ernstig heeft 

geschaad; 

Overwegende dat, bijgevolg, zijn verwijdering een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming 

van de orde en ter preventie van penale inbreuken door zijn persoonlijk gedrag en de uiterste ernst van 

de gepleegde feiten, voldoende bewezen door de zware tegen betrokkene uitgesproken 

gevangenisstraffen; dat de zeer ernstige bedreiging voor de openbare orde die uit het gedrag van de 

betrokkene voorvloeit dat het zodanig is dat zijn familiale en persoonlijke belangen (en die van de 

zijnen) in onderhavig geval geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde;” 

Terwijl er een advies werd gegeven door de Commissie van advies voor vreemdelingen dat luidt als 

volgt: 

“De l’audition de Monsieur J. (…), qui s’exprime en français devant le Commission, il résulte ce qui suit: 

- il a été scolarisé au Maroc jusqu’à l’âge de 17 ans ; 

- il est l’époux d’une belge d’origine marocaine qui (contrairement à la note de l’Office) lui rend visite en 

prison ; ils ont ensemble une petite fille B.J. (…), née le (…), de nationalité belge ; son épouse émarge 

au chômage ; en outre, il a deux frères qui lui rendent également visite en prison, ils ont trouvé du travail 

en Belgique ; 

- il reconnait les faits pour lesquels il a été condamné (cf. les condamnations reprises dans la note) ; 

qu’il était dealer et non consommateur de drogues ; 

- il souhaite après avoir subi sa peine reprendre une vie normale avec son épouse et s’occuper d’élever 

sa fille convenablement ; 

- en prison jusqu’ici il n’a jamais eu de problèmes et aucun rapport négatif ; il s’est inscrit pour suivre par 

correspondance des cours de perfectionnement en français et des cours de gestion. 

La Commission considérant que l’intéressé ne peut bénéficier d’une libération anticipée avant décembre 

2014 sous condition d’une décision favorable du tribunal d’application des peines ; qu’étant dès lors 

incarcéré, il ne parait pas constituer un danger actuel pour l’ordre public ; que l’intéressé désire 

principalement sauvegarder ses liens familiaux en Belgique (épouse, fille, frères) ; qu’il y a lieu de l’y 

encourager ; est d’avis qu’une mesure d’expulsion telle qu’envisagée est actuellement inopportune et 

pourrait être réexaminée si le tribunal d’application des peines prononçait une ou des décisions 

défavorables à l’égard de Monsieur J. (…). » (stuk 3). 

Het bestreden KB vermeldt duidelijk het advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen. 

Volgens voornoemde Commissie vormde verzoeker geen actueel gevaar voor de openbare orde en 

diende er niet besloten te worden tot een uitzetting. Pas na één of meerdere negatieve beslissingen van 

de Strafuitvoeringsrechtbank moet er opnieuw bekeken worden of een uitzetting aan de orde is. De 

bestreden beslissing geeft niet aan waarom er nu plots toch een KB tot uitzetting wordt uitgevaardigd. Er 

is nog geen enkele beslissing genomen door de Strafuitvoeringsrechtbank aangaande een verzoek tot 

voorlopige invrijheidstelling. 

Verzoeker komt pas ten vroegste in aanmerking voor het stelsel van beperkte detentie (waarbij de 

gedetineerde overdag mag gaan werken, maar overnacht in de gevangenis) of elektronisch toezicht 

(enkelbandje) vanaf 24/06/2014 (zie stuk 4- DL=détention limitée; SE=surveillance éléctronique). 

Daarenboven kan hij pas voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld vanaf 21/12/2014 (LC). Dit betekent 

dus dat er voor deze datum zelfs geen vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank kan zijn. 

Gelet op de eerst mogelijke verschijning van verzoeker vanaf 24/06/2014, heeft hij inmiddels een 

verzoek tot elektronisch toezicht ingediend. Gelet op het KB tot uitzetting kan er aan dit verzoek geen 

positief gevolg gegeven worden. Aangezien het recht op verblijf van verzoeker middels deze beslissing 
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wordt ingetrokken en hij het land dient te verlaten, kan er onmogelijk nog een beslissing van de 

strafuitvoeringsrechtbank genomen worden waarbij hij een strafuitvoeringsmodaliteit in België wordt 

toegekend. 

De bedoeling van de Commissie van advies voor vreemdelingen was duidelijk: indien blijkt dat er geen 

vooruitzichten zijn op reclassering door het wegvallen van het familiale milieu, of wanneer er niet 

voldoende garanties kunnen geboden worden om recidive te voorkomen, dan zou er opnieuw een 

advies kunnen gegeven worden omtrent een mogelijke uitzetting. Er is echter nog geen enkel vonnis 

van de Strafuitvoeringsrechtbank tussengekomen, noch is er een wijziging in de negatieve zin in de 

situatie van verzoeker. 

Indien de minister afwijkt van het advies van de Commissie voor advies aan vreemdelingen, moet zij dit 

motiveren (RvS 10 mei 1984, nr. 24.326; 14 juni 1984, nr.24.462; 11 mei 1989, nr. 32.551, T.Vreemd. 

1989, 16; 9 juni 1998, nr. 74.171, Rev.dr.étr. 1998, 221; 11 juli 2000, nr. 88.872, APM 2000; 23 febrari 

2001, nr. 93.509, Rev.dr.étr. 2001, 231) 

De bestreden beslissing motiveert niet waarom er plots wordt afgeweken van het advies van de 

Commissie en schendt zo de motiveringsplicht.” 

 

2.1.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het eerste middel het volgende in haar nota 

met opmerkingen: 

 

“In een eerste middel stelt verzoeker de schending voor van de artikelen 20, 21 en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de formele 

motivering van de bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

rechtzekerheidsbeginsel. 

Hij betoogt dat er in de bestreden beslissing niet gemotiveerd zou zijn waarom er afgeweken werd van 

het advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen. Hij stelt dat er door de 

Strafuitvoeringsrechtbank nog geen beslissing werd genomen aangaande een verzoek tot voorlopige 

invrijheidstelling. Hij stelt dat hij pas vanaf 24 juni 2014 in aanmerking zou komen voor het stelsel van 

beperkte detentie of elektronisch toezicht. Hij betoogt reeds een verzoek tot elektronisch toezicht te 

hebben ingediend. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing genomen werd in 

toepassing van de artikelen 20 en 21 van de Vreemdelingenwet, omdat hij de openbare orde of de 

veiligheid van het land ernstig heeft geschaad. 

Artikel 20 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag (en in artikel 21) kan 

(de Minister) de vreemdeling, die niet in het Rijk gevestigd is, terugwijzen wanneer hij de openbare orde 

of de veiligheid van het land heeft geschaad of de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden zoals die door 

de wet zijn vastgesteld niet heeft nageleefd. In de gevallen waarbij krachtens een internationaal verdrag 

een dergelijke maatregel slechts mag genomen worden nadat de vreemdeling gehoord werd, mag de 

terugwijzing slechts bevolen worden na advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen. (De 

Koning bepaalt de overige gevallen waarin de terugwijzing slechts bevolen mag worden na advies van 

de Commissie van Advies voor Vreemdelingen bij een in de Ministerraad overlegd besluit.) 

(Onverminderd artikel 21, §§ 1 en 2, kan de in het Rijk gevestigde vreemdeling (of de vreemdeling die 

de status van langdurig ingezetene geniet), wanneer hij de openbare orde of de veiligheid van het land 

ernstig heeft geschaad, door de Koning uitgezet worden na advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen.) Indien de maatregel gegrond is op de politieke activiteit van deze vreemdeling, moet 

over het uitzettingsbesluit in de Ministerraad beraadslaagd worden. De terugwijzings- en de 

uitzettingsbesluiten moeten uitsluitend gegrond zijn op het persoonlijk gedrag van de vreemdeling. Hem 

mag geen verwijt gemaakt worden van het gebruik dat hij overeenkomstig de wet gemaakt heeft van de 

vrijheid van meningsuiting of van deze van vreedzame vergadering of van vereniging.” 

De bestreden beslissing verwijst naar het advies van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen van 

20 maart 2012 dat zich in het administratief dossier bevindt. Hieruit blijkt dat deze adviesinstantie 

adviseerde om de uitzetting niet uit te spreken, waarbij er verwezen wordt naar zijn familiebanden met 

zijn echtgenote, zijn dochter en zijn broers. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij 

wel degelijk rekening gehouden heeft met dit advies en na de verwijzing naar het voor verzoeker 

gunstige advies, op een uitgebreide wijze uiteenzet waarom dit niet kan worden gevolgd, waarna finaal 

geconcludeerd wordt: 

“Overwegende dat, bijgevolg, zijn verwijdering een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming 

van de orde en ter preventie van penale inbreuken door zijn persoonlijk gedrag en de uiterste ernst van 

de gepleegde feiten, voldoende bewezen door de zware tegen betrokkene uitgesproken 

gevangenisstraffen; dat de zeer ernstige bedreiging voor de openbare orde die uit het gedrag van 
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betrokkene voortvloeit zodanig is dat zijn familiale en persoonlijke belangen (en die van de zijnen) in 

onderhavig geval geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde;” 

Het advies van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen is geen bindend advies (RvV arrest nr. 

91958 dd. 22 november 2012). Verzoeker is van oordeel dat uit de betrokken motivering hoogstens kan 

worden afgeleid dat de verwerende partij een andere mening is toegedaan dan de Commissie van 

Advies voor Vreemdelingen, maar dit minimaliserend standpunt kan gelet op de motivering die figureert 

in de bestreden beslissing waaruit tevens blijkt waarom de verwerende partij een andere mening is 

toegedaan, niet gevolgd worden. De betrokken motivering is voldoende duidelijk zodat de verzoeker met 

kennis van zaken kon oordelen om al dan niet gebruik te maken van de middelen waarover hij in rechte 

beschikt om die beslissing aan te vechten. Hiermee is voldaan aan de voornaamste vereiste van de 

formele motiveringsplicht. 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt derhalve niet aangetoond. 

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 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). 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht betreft moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, 

nr.154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

2.1.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde 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 ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" 

wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De Raad stelt vast dat het bestreden besluit duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan het is genomen. Er wordt immers, onder verwijzing naar de artikelen 20 en 21 van de 

vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM, gesteld dat de verzoekende partij het grondgebied van 

het Rijk dient te verlaten met verbod er gedurende 10 jaar terug te keren en dit omdat zij een gevaar 

vormt voor de openbare orde en voor andermans gezondheid, en omdat zij een ernstige, reële en 

permanente bedreiging vormt voor de openbare orde gelet op het herhalende en winstgevende karakter 

van de feiten, de actieve bijdrage van de verzoekende partij in de werking van de drugshandel evenals 

haar volharding in de criminaliteit ondanks veelvuldige veroordelingen. Er wordt een overzicht gegeven 

van de strafrechtelijke feiten waaraan de verzoekende partij zich sinds augustus 2003 schuldig heeft 

gemaakt met vermelding van de strafmaat die haar hiervoor telkens werd opgelegd en geoordeeld dat 

het gevaar dat zij vormt voor de openbare orde superieur is aan haar persoonlijke belangen.  

 
De verzoekende partij meent dat in het besluit tot uitzetting niet op een afdoende wijze wordt 

gemotiveerd waarom wordt afgeweken van het advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen.  

 
De artikelen 20 en 21 van de vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij de schending aanvoert, 

luidden ten tijde van het nemen van de bestreden akte als volgt: 

 
Artikel 20:  
 
“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag en in artikel 21 kan 

de Minister de vreemdeling, die niet in het Rijk gevestigd is, terugwijzen wanneer hij de openbare orde 

of de veiligheid van het land heeft geschaad of de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden zoals die door 

de wet zijn vastgesteld niet heeft nageleefd. In de gevallen waarbij krachtens een internationaal verdrag 

een dergelijke maatregel slechts mag genomen worden nadat de vreemdeling gehoord werd, mag de 
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terugwijzing slechts bevolen worden na advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen. De 

Koning bepaalt de overige gevallen waarin de terugwijzing slechts bevolen mag worden na advies van 

de Commissie van Advies voor Vreemdelingen bij een in de Ministerraad overlegd besluit. 

Onverminderd artikel 21, §§ 1 en 2, kan de in het Rijk gevestigde vreemdeling of de vreemdeling die de 

status van langdurig ingezetene geniet, wanneer hij de openbare orde of de veiligheid van het land 

ernstig heeft geschaad, door de Koning uitgezet worden na advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen. Indien de maatregel gegrond is op de politieke activiteit van deze vreemdeling, moet 

over het uitzettingsbesluit in de Ministerraad beraadslaagd worden. 

De terugwijzings- en de uitzettingsbesluiten moeten uitsluitend gegrond zijn op het persoonlijk gedrag 

van de vreemdeling. Hem mag geen verwijt gemaakt worden van het gebruik dat hij overeenkomstig de 

wet gemaakt heeft van de vrijheid van meningsuiting of van deze van vreedzame vergadering of van 

vereniging.” 

 

Artikel 21: 

 

“§ 1 

Mag nooit worden teruggewezen, noch uitgezet uit het Rijk: 

1° de vreemdeling die geboren werd in het Rijk of aangekomen is voor hij de leeftijd van twaalf jaar 

bereikte en die er sindsdien voornamelijk en op regelmatige wijze verblijft; 

2° de erkende vluchteling. 

§ 2 

Behalve in geval van ernstige aanslag op de veiligheid van het land, mag niet worden teruggewezen, 

noch uitgezet uit het Rijk: 

1° de vreemdeling die er op regelmatige wijze verblijft sedert minstens twintig jaar; 

2° de vreemdeling die niet is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar of meer en die het 

ouderlijk gezag als ouder of voogd uitoefent of die voldoet aan de onderhoudsverplichting die opgelegd 

is door artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van minstens één kind dat op een 

regelmatige manier in België verblijft. 

§ 3 

Behalve in geval van ernstige aanslag op de openbare orde of de veiligheid van het land, mag niet 

worden teruggewezen uit het Rijk: 

1° de vreemdeling die er op regelmatige en ononderbroken wijze verblijft sedert minstens tien jaar; 

2° de vreemdeling die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verwerven 

door nationaliteitskeuze of door een nationaliteitsverklaring of om deze nationaliteit te herkrijgen; 

3° de vreemdeling, niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van een Belg; 

4° de vreemde werknemer, getroffen door een blijvende arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 24 

van de wet van 10 april 1971 of van artikel 35 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor 

beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, wanneer het arbeidsongeval verband houdt met of de 

beroepsziekte werd opgedaan bij de uitvoering van arbeidsprestaties van een vreemdeling die 

regelmatig in België verblijft.” 

 

Gelet op de vestiging van de verzoekende partij in het Rijk merkt de Raad op dat overeenkomstig artikel 

20, tweede lid van de vreemdelingenwet huidig aangevochten koninklijk besluit tot uitzetting pas kon 

worden genomen na een voorafgaandelijk advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen. Dit 

is geen bindend advies, doch er rust – zoals de verzoekende partij correct aangeeft – op de verwerende 

partij wel een bijzondere motiveringsplicht in die zin dat indien het advies niet wordt bijgetreden er in de 

beslissing moet worden gemotiveerd om welke redenen dit advies niet wordt gevolgd. De motivering 

mag niet beperkt blijven tot een louter tegenspreken van het advies, maar moet duidelijk maken waarom 

de beslissende overheid meent de argumenten waarop het advies steunt niet te kunnen volgen. 

Afwijken zal slechts mogelijk zijn indien wettige motieven worden gegeven om van het advies af te 

wijken en indien uit de formele motivering van het besluit blijkt op grond van welke precieze, juiste en 

pertinente motieven wordt afgeweken van het advies. Het omstandig motiveren houdt niet in dat de 

overheid verplicht is het advies te weerleggen. Het volstaat dat uit de beslissing duidelijk blijkt om welke 

redenen de overheid oordeelde te moeten afwijken van het advies. Het is noodzakelijk, doch voldoende, 

dat de beslissing duidelijk en omstandig de redenen doet kennen die haar verantwoorden en waaruit 

kan worden afgeleid waarom de adviezen in andersluidende zin niet worden gevolgd (I. OPDEBEEK en A. 

COOLSAET, “Formele motivering van bestuurshandelingen” in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, 

die Keure, 1999, 157-158).  
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De Raad stelt vast dat in het bestreden besluit tot uitzetting de conclusies van het advies van de 

Commissie van advies voor vreemdelingen van 20 maart 2012 wordt hernomen, namelijk onder meer 

dat de commissie besluit dat een verwijderingsmaatregel op dit ogenblik (20 maart 2012) niet gepast is. 

 

Dit advies dat deel uitmaakt van het administratief dossier, luidt als volgt: 

 

“Le 06.02.2012, la Commission a entendu Monsieur J., M. (…), né à Ait Boubidmane le (…), de 

nationalité Maroc, actuellement détenu, assisté de son conseil, Maître H, D, avocat au barreau de 

Bruxelles. 

L'avis de la Commission est demandé sur une proposition d'expulsion à l'égard de Monsieur J.M. (…) 

conformément à l'article 32 de la loi du 15.12.1980. 

De l'audition de Monsieur J. (…), qui s'exprime en français devant la Commission, il résulte ce qui suit: 

il a été scolarisé au Maroc jusqu'à l'âge de 17 ans; 

il est l'époux d'une belge d'origine marocaine qui (contrairement à la note de l'Office) lui rend visite en 

prison; ils ont ensemble une petite fille B.J. (…), née le (…), de nationalité belge; son épouse émarge au 

chômage; en outre, il a deux frères qui lui rendent également visite en prison, ils ont trouvé du travail en 

Belgique; 

il reconnaît les faits pour lesquels il a été condamné (cf. es condamnations reprises dans la note); qu'il 

était dealer et non consommateur de drogues; 

il souhaite après avoir subi sa peine reprendre une vie normale avec son épouse et s'occuper d'élever 

sa fille convenablement; 

en prison jusqu'ici il n'a jamais eu de problèmes et aucun rapport négatif; il s'est inscrit pour suivre par 

correspondance des cours de perfectionnement en français et des cours de gestion. 

 

La Commission considérant que l'intéressé ne peut bénéficier d'une libération anticipée avant décembre 

2014 sous condition d'une décision favorable du tribunal d'application des peines; qu'étant dès lors 

incarcéré, il ne parait pas constituer un danger actuel pour l'ordre public; que l'intéressé désire 

principalement sauvegarder ses liens familiaux en Belgique (épouse, fille, frères); qu'il y a lieu de l'y 

encourager; est d'avis qu'une mesure d'expulsion telle qu'envisagée est actuellement inopportune et 

pourrait être réexaminée si le tribunal d'application des peines prononçait une ou des décisions 

défavorables à l'égard de Monsieur J. (…). » 

 

Vervolgens wordt in het bestreden besluit duidelijk gemotiveerd om welke redenen wordt afgeweken van 

dit advies. Er wordt – rekening houdende met het gegeven dat de verzoekende partij is opgesloten sinds 

april 2010 en sinds 25 juni 2012 bezoek krijgt van haar (ex)echtgenote en haar dochtertje, dat zij 2 in 

België verblijvende broers zou hebben waarvan één illegaal op het grondgebied verblijft, dat een 

uitzetting een inmenging uitmaakt in haar privé- en gezinsleven zoals bedoeld in artikel 8 van het EVRM 

– geoordeeld dat in casu de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten 

de inmenging in het privé- en gezinsleven rechtvaardigen en dienen te primeren op dit privé- en 

gezinsleven in België. Hiertoe wordt besloten omdat de verzoekende partij reeds drie maal werd 

veroordeeld voor drugsfeiten, wat de afwezigheid van wil tot verbetering aantoont en het gevaar op 

hervallen, en omdat noch haar huwelijk, noch het feit vader te zijn, noch de regularisatie van haar verblijf 

haar crimineel gedrag hebben gewijzigd. Verder wijst de verwerende partij er op dat zij de mogelijkheid 

heeft gehad terug te keren op het rechte pad, maar dat zij in tegendeel weloverwogen heeft gekozen om 

haar delinquente drugsactiviteiten verder te zetten en zelfs uit te breiden, daar zij van uitvoerder is 

opgeklommen tot leider, en dat zij daarnaast de Belgische autoriteiten om de tuin heeft geleid bij haar 

aanvraag gezinshereniging door te verbergen dat zij onder een andere identiteit reeds tweemaal werd 

veroordeeld door de Belgische correctionele rechtbanken. Temeer in casu de verzoekende partij niet 

met haar kind samenwoonde en zij nalaat aan te tonen dat haar verblijf elders dan in het Rijk een 

omgang met het kind en diens moeder onmogelijk zou maken. Hierbij wordt opnieuw benadrukt dat de 

verzoekende partij door haar gedrag een ernstig gevaar betekent voor de Belgische openbare orde en 

volksgezondheid en door haar aanwezigheid een ernstige, reële en permanente bedreiging vormt voor 

deze openbare orde waarbij haar aanwezigheid in het Rijk als gevaarlijk wordt beschouwd. Er wordt 

besloten dat een verwijdering van het grondgebied een noodzakelijke maatregel is en dat haar familiale 

en persoonlijke belangen en die van de hare geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de 

openbare orde, gelet op de ernstige bedreiging die voortvloeit uit haar gedrag. 

 

De Raad kan slechts vaststellen dat in het koninklijk besluit tot uitzetting aldus wel degelijk op duidelijke 

en omstandige wijze de redenen worden gegeven die de verwerende partij ertoe hebben doen besluiten 

het advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen niet te volgen.  
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Gelet op het voorgaande kan de verzoekende partij niet ernstig voorhouden dat de verwerende partij in 

de bestreden akte niet motiveert waarom er wordt afgeweken van het advies van de Commissie. De 

motivering stelt haar in staat te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens het door haar 

bestreden besluit is gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 

maart 2002, nr. 105.103). Door middel van haar uiteenzetting geeft de verzoekende partij bovendien ook 

duidelijk aan kennis te hebben van de determinerende motieven die aan het besluit tot uitzetting ten 

grondslag liggen.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van de artikelen 20, 21 en 62 van 

de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. Evenmin maakt de verzoekende partij een schending van 

het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel aannemelijk. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het 

middel is ongegrond. 

 
Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht 

voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van 

hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op 

een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). Uit de bespreking van de voorafgaande 

onderdelen blijkt geenszins dat de verwerende partij niet overeenkomstig de geldende bepalingen heeft 

gehandeld. Het rechtszekerheidsbeginsel is bijgevolg niet geschonden. 

 
Het middel is ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming voor 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) .  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie moeten maatregelen van openbare orde of openbare 

veiligheid uitsluitend berusten op het persoonlijk gedrag van de betrokkene. Zo stelde het Hof onder 

meer “vormt het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen op zichzelf geen motivering van deze 

maatregelen. Het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling doet bijgevolg slechts ter zake voor 

zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, blijkt dat sprake is van persoonlijk 

gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt”(HVJ 7 juni 2007, 

Commissie/Nederland, C-50/06, punt 41). 

Daarenboven heeft het Hof van Justitie een restrictieve uitlegging gegeven van het begrip openbare 

orde waardoor ook het recht op eerbiediging van zijn gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

beschermd wordt (HvJ 31 januari 2006, C-503/03, Commissie/Spanje, punt 47). 

Rekening houdende met deze elementen is het de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de 

bekommernis heeft om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de 

inbreuk. Er dient bijgevolg een afweging gemaakt te worden tussen de rechten van het individu (het 

uitoefenen van zijn gezinsleven) en de rechten van de staat (controle op de immigratie, handhaven van 

de openbare orde, enz.): de maatregel die een inmenging betekent in het gezinsleven van de 

vreemdeling dient proportioneel te zijn aan het legitiem 

doel dat de staat nastreeft (A. DENYS, Overzicht van het vreemdelingenrecht, UGA, 2012, p. 436). 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat bij deze afweging rekening dient gehouden te worden met de 

volgende omstandigheden en beginselen (A. DENYS, o.c., p. 437): 

-de aard en de ernst van het door betrokkene gepleegde misdrijf 

-de duur van het verblijf in het land waaruit hij uitgewezen wordt 

-de tijdspanne tussen het plegen van het misdrijf en zijn gedrag gedurende deze periode 

-de nationaliteit van de verschillende betrokken personen 

-de gezinstoestand van de betrokkene en o.m. in voorkomend geval de duur van zijn huwelijk, en 

andere factoren die getuigen van een effectief gezinsleven van het echtpaar 
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-de vraag of de partner kennis had van het misdrijf op het ogenblik dat het gezinsleven een aanvang 

nam 

-de vraag of uit het huwelijk kinderen zijn geboren en in voorkomend geval hun leeftijd 

-de ernst van de moeilijkheden die de partner zou ondervinden in het land waarnaar betrokkene 

uitgewezen wordt 

-de hechtheid van de sociale, culturele en familiale banden met het gastland en met het land van 

bestemming 

De motivering zoals blijkt uit de bestreden beslissing laat niet toe om vast te stellen dat er een 

nauwkeurig onderzoek werd gevoerd naar de verschillende belangen die meespelen. Er wordt ten 

overvloede verwezen naar de veroordelingen die verzoeker heeft opgelopen, doch het blijkt niet uit de 

bestreden beslissing dat de particuliere belangen van verzoeker ter dege onderzocht werden. 

Nochtans blijkt uit de arresten 56.201, 56.202 en 56.204 van 17 februari 2011 van Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen dat het de taak is om een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van 

de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan het kennis heeft of zou moeten hebben. De 

vereiste van artikel 8 E.V.R.M. is een waarborg die primeert boven de bepalingen van de 

Vreemdelingenwet. 

Meer specifiek blijkt uit de bestreden beslissing niet dat er voldoende onderzoek werd gevoerd naar de 

gezinstoestand van de verzoeker, en naar de gevolgen die een weigering van verblijf en een uitzetting, 

met zich zou brengen. 

Verzoeker verblijft sinds meer dan 10 jaar in België, en is hier sinds 7 jaar gevestigd. Inmiddels is zijn 

dochter 7 jaar oud en komt zij hem geregeld opzoeken in de gevangenis in het gezelschap van haar 

moeder. 

De uitzetting van verzoeker zou het uitoefenen van het bezoekrecht met zijn dochter onmogelijk maken 

en aldus kan het gezinsleven tussen vader en dochter niet verder gezet worden (EHRM 21 juni 1988, 

Berrehab/Nederland, Rev.dr.étr. 1988, 205) 

Gelet op het bezoek dat zijn ex-echtgenote hem nog steeds brengt in de gevangenis zodat hij zijn 

dochter kan zien, is er sprake van een hechte familiale band. Een uitzetting van verzoeker zou niet 

alleen schadelijke gevolgen hebben voor verzoeker, maar bovenal voor zijn dochter. Men kan niet 

verwachten dat zijn ex-echtgenote mee zou verhuizen naar Marokko opdat verzoeker zijn dochter nog 

zou kunnen zien. Noch kan men verwachten dat zij steeds op vakantie zou gaan naar Marokko, bij haar 

ex-man, opdat haar dochter contact zou kunnen hebben met haar vader. 

Het KB maakt geen belangenafweging, maar stelt enkel dat de feiten die gepleegd werden door 

verzoeker zo ernstig zijn, dat zijn familiale en persoonlijke belangen (en die van de zijnen) geen 

voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde. Hierbij beperkt het KB zich echter tot 

het opsommen van de veroordelingen van verzoeker, zonder te preciseren welke gedragingen 

verzoeker juist gesteld heeft. Er wordt enkel rekening gehouden met veroordelingen, maar niet met het 

effect van de sancties. Uit het advies van de Commissie blijkt dat hij in de gevangenis geen tuchtstraffen 

heeft opgelopen, en dat hij de intentie heeft om zorg te dragen voor zijn familie, meer bepaald zijn 

dochter. 

Er wordt in het KB evenmin rekening gehouden met de invloed van de procedure van de 

Strafuitvoeringsrechtbank en voorwaarden die moeten vervuld zijn vooraleer men een 

strafuitvoeringsmodaliteit kan verkrijgen. Deze voorwaarden zijn er net op gericht om te voorkomen dat 

er een schending zou zijn van de openbare orde, en hebben tot doel om de gedetineerde te 

resocialiseren. Belangrijkste middel hierbij is het versterken van de familiale banden, zodat er steeds 

een opvangnetwerk is. Het is net om deze reden dat de Commissie een beslissing van de 

Strafuitvoeringsrechtbank afwacht om opnieuw de situatie van verzoeker te evalueren. 

Inmiddels werd er een maatschappelijke enquête gehouden in het milieu van de broer van verzoeker om 

te controleren of hij hier zijn elektronisch toezicht zou kunnen ondergaan. Uit dit verslag blijkt dat de 

familie van verzoeker zeer begaan is met zijn situatie en dat de familiale band zeer hecht is. Verzoeker 

ontvangt om de 2 weken bezoek van zijn broer en schoonzus. 

In het kader van zijn resocialisering heeft verzoeker meerdere opleidingen gevolgd tijdens zijn detentie. 

Één van de oorzaken die geleid hebben tot het plegen van de feiten, was dat verzoeker in België nooit 

een tewerkstelling heeft kunnen bekomen. Om dit probleem te verhelpen heeft verzoeker in de 

gevangenis meerdere opleidingen gevolgd. Enerzijds heeft hij getracht zijn kennis van de franse taal te 

perfectioneren, maar anderzijds heeft hij ook lessen Nederlands gevolgd omdat hij in Antwerpen zou 

willen gaan wonen bij zijn broer. Daarenboven heeft hij ook een opleiding ‘Agent de service en 

restauration de collectivités’ gevolgd. Dit betreft een opleiding georganiseerd door de Franse 

Gemeenschap waarbij hij naast een groot aantal uren theoretische opleiding, ook de kans heeft 

gekregen om stage te doen. Hij heeft deze opleiding met veel inzet aangevat, en is geslaagd met grote 

onderscheiding. Verzoeker hoopt met dit diploma een gepaste tewerkstelling te kunnen vinden. 
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De combinatie van een doorgedreven opleiding, een sterk familiaal opvangmilieu, zijn dochter, en de 

controle van de Strafuitvoeringsrechtbank vormt een garantie op het voorkomen van een ernstige, 

actuele bedreiging voor de openbare orde. Geen enkel van deze elementen werd mee in overweging 

genomen in de bestreden beslissing. 

Aangezien uit de bestreden beslissing enkel blijkt dat er belang wordt gehecht aan de opgelopen 

veroordelingen van verzoeker, zonder dat er een nauwkeurig en doorgedreven onderzoek werd verricht 

naar de particuliere belangen van verzoeker, kan niet worden vastgesteld dat de evenredigheidstoets 

van artikel 8 EVRM, op een redelijke en zorgvuldige wijze heeft plaats gevonden. 

Hierdoor is de materiële motiveringsplicht geschonden. 

Het middel is ernstig.” 

 

2.2.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het tweede middel het volgende in haar nota 

met opmerkingen: 

 

“In een tweede middel stelt verzoeker de schending voor van artikel 8 EVRM. 

Hij beweert dat de motivering van de bestreden beslissing niet toe zou laten om vast te stellen dat er 

een nauwkeurig onderzoek werd gevoerd naar zijn persoonlijke belangen. Hij betoogt dat hij sinds meer 

dan 10 jaar in België verblijft, dat hij hier 7 jaar gevestigd is, dat zijn dochter 7 jaar oud is en dat zij hem 

regelmatig zou komen bezoeken inde gevangenis in het gezelschap van haar moeder. Hij beweert dat 

zijn uitzetting het uitoefenen van het bezoekrecht met zijn dochter onmogelijk zou maken, waardoor zijn 

gezinsleven met haar niet verder gezet zou kunnen worden. 

Hij beweert dat de bestreden beslissing beperkt zou zijn tot een opsomming van zijn veroordelingen, 

zonder precisering van zijn gedragingen. Hij betoogt dat uit het advies van de Commissie zou blijken dat 

hij in de gevangenis geen tuchtstraffen zou hebben opgelopen en dat hij de intentie zou hebben om zorg 

te dragen voor zijn dochter. 

Hij beweert een hechte familiale band te hebben met zijn broer en zijn schoonzus, van wie hij om de 2 

weken bezoek zou ontvangen in de gevangenis. 

Hij zou meerdere opleidingen gevolgd hebben in de gevangenis en hij zou een diploma “Agent de 

service en restauration collectivés” behaald hebben. 

Hij beweert dat er in de bestreden beslissing geen rekening gehouden werd met voormelde elementen, 

die volgens hem een garantie zouden vormen op het voorkomen van een ernstige, actuele bedreiging 

voor de openbare orde. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing wel degelijk melding maakt 

van de gedragingen van verzoeker. 

Tussen 15 oktober 2004 en 9 september 2005 maakte hij zich, onder de alias M.S. (...), schuldig aan 

bezit, verkoop of te koop stellen van verdovende middelen, heroïne en Cocaïne, in staat van wettelijke 

en speciale herhaling. Hij werd hiervoor veroordeeld op 28 april 2006 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 2 jaar. 

Tussen 22 oktober 2008 en 23 april 2010 maakte hij zich schuldig aan bezit, verkoop of te koop stellen 

van verdovende middelen, heroïne, met de omstandigheid dat het misdrijf een daad van deelneming 

was aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, in de hoedanigheid van leidende 

persoon; aan voor een ander het gebruik van verdovende middelen te hebben vergemakkelijkt of tot dit 

gebruik te hebben aangezet, zijnde heroïne te hebben doorverkocht, met de omstandigheid dat het 

misdrijf een daad van deelneming was aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, in 

de hoedanigheid van leidend persoon, in staat van specifiek herhaling, feiten waarvoor hij op 17 

november 2010 werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 7 jaar. 

Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als 

volgt: 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

Verzoeker toont niet aan een familiale band te hebben met zijn dochter, zijn broer in zijn schoonzus in 

België in de zin van artikel 8 EVRM. Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect 

voor het privéleven en voor het familie- en gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door 

het voormelde lid, is de inmenging van het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is 

voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM 

vermelde legitieme doelen en voor zover ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te 
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bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het zaak om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde 

doel en de ernst van de inbreuk. 

In casu vindt de bestreden beslissing zijn grondslag in de artikelen 20 en 21 van de Vreemdelingenwet 

en werd ze getroffen omdat verzoeker geacht wordt de openbare orde van het land ernstig te hebben 

geschaad. De bescherming van de openbare orde is een legitiem doel in het licht van artikel 8 EVRM . 

Nagegaan dient te worden of bij het uitvaardigen van de bestreden beslissing een juist evenwicht werd 

geëerbiedigd tussen de belangen van verzoeker in het kader van de eerbied voor zijn gezinsleven 

enerzijds en de belangen van de Belgische Staat in het kader van de bescherming van de openbare 

orde anderzijds. Hierbij kan worden uitgegaan van de criteria die door het EHRM in aanmerking worden 

genomen, meer specifiek de aard en de ernst van het gepleegde misdrijf, de duur van het verblijf in 

België, de periode die verstreken is sedert het plegen van een misdrijf, het gedrag van verzoeker na een 

veroordeling, de nationaliteit van alle betrokkenen, de hechtheid van de familiale banden in België, de 

duur van het huwelijk, de aanwezigheid van kinderen, de moeilijkheden die de echtgenote en kinderen 

gaan ondervinden in het land van oorsprong en de hechtheid van sociale, culturele en familiale banden 

in het land van bestemming (cf. EHRM, 12 juni 2012, Bajsultanov t. Oostenrijk). 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij een afweging heeft gemaakt tussen de 

belangen van verzoeker enerzijds en de belangen van de Belgische staat anderzijds. 

Verzoeker huldigt de opvatting dat zijn familiale situatie wel zwaarder doorweegt dan het gevaar voor de 

openbare orde, maar hiermee toont hij niet aan dat de gedane afweging waarvan de bestreden 

beslissing blijk geeft, op disproportionele wijze geschied is. 

Artikel 8 van het EVRM kan niet 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). 

Het tweede middel is ongegrond.” 

 

2.2.3. 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 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 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 blijken dat in de feiten 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). 

 

In casu verwijst de verzoekende partij die gemachtigd werd zich in het Rijk te vestigen, naar de band die 

ze heeft met haar dochter. Centraal staat de vraag of het bestreden besluit tot uitzetting dat gepaard 

gaat met een verbod op terugkeer van 10 jaar een gerechtvaardigde inmenging uitmaakt op het privé- 

en gezinsleven in de zin van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM en meer bepaald of de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 14 

inmenging van het openbaar gezag bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere van de 

in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en ze noodzakelijk is in een 

democratische samenleving. Het is de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had 

om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk.  

 
De Raad merkt allereerst op dat de verzoekende partij niet in redelijkheid kan voorhouden dat niet 

voldoende onderzoek werd gevoerd naar haar gezinstoestand. In de bestreden akte wordt immers 

uitdrukkelijk aangegeven dat de minderjarige dochter van de verzoekende partij in het Rijk verblijft en 

met haar moeder bezoeken brengt aan de verzoekende partij in de gevangenis. Daarnaast wordt ook 

gewezen op de twee in België verblijvende broers van de verzoekende partij. Er wordt evenwel 

geoordeeld dat de ernstige, reële en permanente bedreiging die de verzoekende partij vormt voor de 

openbare orde primeert op haar persoonlijke en familiale belangen.  

 
De Raad stelt vast dat in huidig voorliggende zaak de inmenging in het privé- en gezinsleven van de 

verzoekende partij is voorzien in de wet en één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM 

opgesomde doelen nastreeft. De bestreden akte wordt immers genomen ter vrijwaring van ‘s lands 

openbare orde. Een onevenwicht tussen de belangen van de verzoekende partij en deze van de 

Belgische samenleving in zijn geheel kan verder niet worden vastgesteld. Hiertoe wordt gewezen op het 

volgende.  

 

Er dient te worden benadrukt dat het de verzoekende partij zelf is die haar privé- en gezinsleven in 

België in het gedrang heeft gebracht. Hierbij dient te worden gewezen op de veelvuldige strafrechtelijke 

feiten waaraan zij zich schuldig maakte. In het koninklijk besluit tot uitzetting wordt hierover geoordeeld 

dat zij aldus de openbare orde ernstig heeft geschaad en een ernstige, reële en permanente bedreiging 

vormt waarbij haar aanwezigheid in het Rijk als gevaarlijk wordt beschouwd. Hiertoe wordt besloten op 

grond van de veelvuldige strafrechtelijke feiten die zij pleegde en gelet op de verschillende kansen die 

zij in het verleden heeft gekregen om zich te herpakken, doch waarbij zij ondanks veelvuldige 

veroordelingen volhardde in de criminaliteit. Er wordt gewezen op het winstgevende en herhaaldelijke 

karakter van haar crimineel gedrag.  

 

Met haar betoog weerlegt de verzoekende partij de motivering in de bestreden akte niet. Zo kan zij niet 

worden gevolgd waar zij betoogt dat in de bestreden akte enkel zou worden verwezen naar haar 

strafrechtelijke veroordelingen die slechts zouden worden opgesomd, en zonder dat rekening wordt 

gehouden met haar concrete familiale situatie. Zo wijst de Raad erop dat niet enkel wordt verwezen 

naar de strafrechtelijke veroordelingen, doch ook wordt aangegeven voor welke feiten de verzoekende 

partij werd veroordeeld en tot welke strafmaat. Tevens werd de schade voor de openbare orde die het 

gevolg was van de gepleegde feiten nagegaan alsook of uit de gepleegde feiten en het persoonlijk 

gedrag van de verzoekende partij een ernstig en actueel gevaar voor de openbare orde blijkt. Er werd 

vervolgens een belangenafweging doorgevoerd tussen de belangen van de verzoekende partij en deze 

van de Belgische samenleving, waarbij werd geoordeeld dat het ernstig en actueel gevaar dat zij vormt 

voor de openbare orde zwaarder weegt dan haar persoonlijke belangen. De verzoekende partij toont 

niet aan met welke concrete aspecten van haar gezinsleven ten onrechte geen rekening zou zijn 

gehouden bij het nemen van de bestreden akte. 

 

Het betoog van de verzoekende partij waar zij stelt dat de bestreden akte het bezoekrecht van haar 

dochter onmogelijk maakt en dat haar familie zeer begaan zou zijn met haar situatie doet geen afbreuk 

aan het feit dat de verwerende partij in casu op gemotiveerde wijze oordeelde dat de inmenging in het 

gezinsleven van de verzoekende partij verantwoord is, gelet op voorgaande bespreking. Verder blijkt uit 

de bespreking van het eerste middel dat de verwerende partij eveneens op gemotiveerde wijze is 

afgeweken van het advies van de Commissie van advies voor de vreemdelingen, zodat de verzoekende 

partij niet ernstig kan voorhouden dat geen rekening werd gehouden met de procedure voor de 

strafuitvoeringsrechtbanken, gelet op de bespreking onder punt 2.1.3 waar er op wordt gewezen dat het 

advies, waarin weliswaar wordt gesteld dat een verwijderingsmaatregel opnieuw kan worden onderzocht 

als de strafuitvoeringsrechtbank één of meerdere negatieve beslissingen neemt met betrekking tot de 

verzoekende partij, niet bindend is.  

 

Evenmin doet het feit dat de verzoekende partij tijdens haar detentie met succes meerdere opleidingen 

zou hebben gevolgd afbreuk aan de motieven van de bestreden beslissing. Bovendien blijkt niet dat 

deze kennis haar niet eveneens van nut kan zijn in haar land van herkomst. De Raad merkt verder ook 

op dat op geen enkele concrete wijze blijkt dat een verderzetting van het gezinsleven in Marokko 

onmogelijk of bijzonder moeilijk zou zijn indien de gezinsleden dit wensen. Minstens kunnen de 
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familieleden van de verzoekende partij op regelmatige tijdstippen de verzoekende partij opzoeken in 

Marokko. Uit artikel 8 van het EVRM kan geen algemene verplichting afgeleid worden voor een Staat 

om de keuze van de gemeenschappelijke verblijfplaats van vreemdelingen te eerbiedigen of om 

gezinsvorming op het grondgebied toe te laten (EHRM 19 februari 1996 nr. 23218/94, GUL/Zwitserland).  

 

Gelet op hetgeen voorafgaat, stelt de Raad vast dat niet blijkt dat de verwerende partij kennelijk 

onredelijk handelde door te oordelen dat in casu het algemene belang zwaarder doorweegt dan de 

persoonlijke belangen van de verzoekende partij die erin bestaan dat zij een gezinsleven in België heeft 

opgebouwd. Een incorrecte belangenafweging in de zin van artikel 8, tweede lid van de 

vreemdelingenwet blijkt niet.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM is niet aangetoond.  
 
Het middel is 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 vijftien september tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 


