
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 151 598 van 2 september 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: Xn 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Jamaicaanse nationaliteit te zijn, op 22 januari 2015 

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

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 23 december 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) en tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 5 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juli 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. VERBOVEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeker die verklaart van Jamaicaanse nationaliteit te zijn, wordt op 27 november 2014 door 

de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan 

zes maanden met uitstel gedurende vijf jaar wegens een inbreuk op de wetgeving inzake drugs. 

 

1.2. Op 23 december 2014 wordt aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Dit is de eerste bestreden beslissing die aan de verzoeker op dezelfde dag wordt ter kennis 

gebracht. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 
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De heer die verklaart te heten: (…) wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, 

evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) 

beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven, uiterlijk op 30.12.2014 

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1°: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van 

de vereiste documenten: de betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig 

visum. 

 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 3° + art. 74/14 §3, 3°: wordt door de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde, V. D. (…), attaché, geacht de openbare 

orde te kunnen schaden: betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake 

drugs, feit waarvoor hij op 27.11.2014 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Turnhout 

tot een definitief geworden gevangenisstraf van 1 jaar waarvan 6 maanden met uitstel gedurende 5 jaar. 

(…)” 

 

1.3. Op 23 december 2014 wordt de verzoeker tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor acht jaar 

opgelegd. Dit is de tweede bestreden beslissing die op dezelfde dag aan de verzoeker ter kennis wordt 

gebracht. De beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Aan de heer die verklaart te heten: (…) 

wordt inreisverbod voor acht jaar opgelegd, 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

 De beslissing tot verwijdering van 23.12.2014 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

Aan betrokkene wordt op basis van artikel 74/11, §1, vierde lid, van de wet van 15 december van 1980 

een inreisverbod van acht jaar opgelegd omdat hij op 27.11.2014 werd veroordeeld door de 

correctionele rechtbank Turnhout tot een definitief geworden gevangenisstraf van 1 jaar waarvan 6 

maanden met uitstel gedurende 5 jaar uit hoofde van inbreuk op de wetgeving inzake drugs. 

 

Gezien het winstgevende karakter van deze misdadige activiteiten van betrokkene, kan er worden 

afgeleid dat hij een ernstig, reëel en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare vormt. 

 

Het winstoogmerk van het criminele gedrag van betrokkene motiveert de toepassing van een termijn 

van acht jaar voor het inreisverbod 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoeker. 

 

 

 

 

3. Over de ontvankelijkheid 
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3.1.1. De verwerende partij werpt in haar nota met opmerkingen op dat bij gebrek aan voldoende 

samenhang tussen de twee bestreden beslissingen, het beroep slechts ontvankelijk is ten aanzien van 

de eerste bestreden beslissing, namelijk het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Bijgevolg 

meent zij dat het beroep, in zoverre het gericht is tegen de beslissing tot afgifte van een inreisverbod 

(bijlage 13sexies), onontvankelijk is. 

 

3.1.2. Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een inreisverbod steeds gepaard gaat met een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Indien er een onwettigheid kleeft aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten, dan vloeit hieruit de nietigverklaring van het inreisverbod voort, aangezien het inreisverbod niet 

op zich kan blijven bestaan. Om deze reden kunnen beide beslissingen wel degelijk in hetzelfde 

verzoekschrift worden aangevochten. 

 

De door de verwerende partij opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid van het beroep met 

betrekking tot de beslissing tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) dient te worden 

verworpen. 

 

3.2.1. Ambtshalve wordt er op gewezen dat overeenkomstig artikel 39/56, 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: Vreemdelingenwet) de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van 

dezelfde wet voor hem gebracht kunnen worden door de vreemdeling die doet blijken van een 

benadeling of een belang. 

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat de verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij een nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet de verzoeker bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

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

 

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

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

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

(…)” 

 

In casu werd het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) gegeven in toepassing van (onder 

meer) artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, op grond van de vaststelling dat de verzoeker 

“niet in het bezit (is) van een paspoort voorzien van een geldig visum”, wat door de verzoeker niet wordt 

betwist. Aldus beschikt (de gemachtigde van) de bevoegde staatssecretaris ter zake over een gebonden 

bevoegdheid. Bijgevolg zal hij na een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing niet anders 

kunnen dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, opnieuw, na te hebben 

vastgesteld dat de verzoeker in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de 

Vreemdelingenwet vereiste documenten, een bevel te verlenen om het grondgebied te verlaten. Een 

eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoeker in principe dan ook geen nut 

opleveren. 

 

3.2.2. Niettegenstaande deze vaststelling merkt de Raad op dat geen bevel mag worden gegeven of dat 

het bevel niet mag ten uitvoer worden gelegd wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal 

verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van 

de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM, cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). 

Het EVRM primeert op de Vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van voorliggende 

betwisting de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van 

de hogere verdragsbepalingen, in casu artikel 8 van het EVRM. 

 

Wat dit betreft, laat de verzoeker gelden dat hij “reeds geruime tijd een hecht gezin (vormt) met zijn 

vriendin (…) en hun twee zeer jonge kinderen” en dat, indien hij het land zou moeten verlaten, “hun 

jonge gezin uit elkaar wordt gerukt”, wat niet enkel hemzelf, “maar ook zijn vriendin en hun twee kleine 

kindjes een moeilijk te herstellen ernstig nadeel (zou) berokkenen”. 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 
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“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 de 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. 

 

Daargelaten de vraag of de verzoeker daadwerkelijk een gezin vormt met zijn vriendin en zijn twee 

kinderen – wat niet blijkt uit de stukken van het administratief dossier en tevens niet wordt aangetoond – 

wordt er op gewezen dat het in casu niet gaat om de weigering van een voortgezet verblijf. In geval van 

een eerste toelating oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) dat er 

geen inmenging is en geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het 

EVRM. In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is 

voor de staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 8 van het 

EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten, is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggende individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk worden verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief worden uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- 

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, par. 89). Te dezen laat de verzoeker gelden dat zijn jonge gezin uit elkaar zou worden 

gerukt indien hij het land zou moeten verlaten, doch laat hij na enige concrete onoverkomelijke 

hinderpaal om zijn gezinsleven met zijn vriendin en kinderen verder te zetten in zijn land van herkomst 

of elders aan te voeren. Hij toont ook niet aan dat hij zijn gezins- en privéleven enkel in België kan 

verder zetten. 

 

Een ander belangrijk element van deze billijke afweging is te weten of het privé- en gezinsleven in het 

geding zich ontwikkeld hebben in een tijd waarin de betrokken personen wisten dat de situatie ten 

aanzien van de immigratieregels van een van hen zo was dat het onmiddellijk duidelijk was dat het 

behoud van dit privé- en gezinsleven binnen het gastland meteen al een precair karakter zou hebben. 

Het EHRM heeft al eerder geoordeeld dat wanneer dat het geval is, enkel in bijzonder uitzonderlijke 

omstandigheden de terugzending van het familielid dat niet de nationaliteit van het gastland heeft, een 

schending van artikel 8 van het EVRM betekent (EHRM 24 november 1998, Mitchell v. Verenigd 

Koninkrijk, nr. 40447/98; EHRM 22 juni 1999, Ajayi en andere v. Verenigd Koninkrijk, nr. 27663/95; 

EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, nr. 50435/99, § 39). Te dezen 

geeft de verzoeker zelf aan dat hij nooit eerder officieel is ingeschreven geweest op het adres van zijn 

vriendin en dat de vrees om dit eerder in orde te brengen erin was gelegen dat zijn illegaal verblijf “voor 

problemen zou zorgen”. Gelet op het illegaal verblijf van de verzoeker die zelfs niet aantoont ooit legaal 

verbleven te hebben in België, en de vaststelling dat de verzoeker nooit enige poging heeft ondernomen 

om zijn verblijf in België te regulariseren, blijkt niet dat er op de verwerende partij enige uit voormeld 

verdragsartikel afgeleide positieve verplichting zou rusten om de verzoeker op het grondgebied te 

gedogen vanwege de omstandigheid dat hij een gezin zou vormen met zijn vriendin en hun twee 

kinderen. Bovendien, en in de mate dat er al zou worden aangenomen dat er sprake is van een 

gezinsleven, blijkt uit alle voorliggende gegevens ontegensprekelijk dat de verzoeker wist dat zijn 
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(illegale) verblijfssituatie tot gevolg had dat het voortbestaan van dit gezinsleven in België van bij het 

begin precair was. 

 

De verzoeker maakt bijgevolg niet aannemelijk dat er in hoofde van de Belgische staat een positieve 

verplichting bestaat. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

3.2.3. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker geen schending van artikel 8 van het EVRM aantoont. 

Het beroep is dan ook onontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

4. Onderzoek van het beroep voor zover het gericht is tegen de tweede bestreden beslissing (hierna: de 

bestreden beslissing) 

 

4.1. In een enig middel voert de verzoeker het volgende aan: 

 

“1. Verzoeker is afkomstig uit Jamaica. 

Meer dan 10 jaar geleden, in 2004, verliet hij zijn geboorteland. 

Verzoeker kwam naar NEDERLAND. In Amsterdam leerde hij mevrouw D.N. (…) kennen. Zij werden 

verliefd en vormen een koppel sinds 2008. Mevrouw D.N. (…) heeft de Nederlandse nationaliteit. 

 

Uit hun liefdesrelatie werden twee kinderen geboren, namelijk 

- T.N. (…) 

- T.N. (…) 

 

Sindsdien vormen zij een warm en hecht gezin. 

 

Op 19.01.2011 zijn zij als gezin in België komen wonen. Mevrouw D.N. (…) werkt in België bij de firma 

Randstad als huishoudhulp. 

 

Zij wonen nog niet wettelijk samen en verzoeker is nooit eerder officieel ingeschreven geweest op het 

adres van mevrouw D.N. (…), doch zij zijn bezig om alles administratief daartoe in orde te brengen. Hun 

vrees om dit eerder in orde te brengen, lag in het illegaal verblijf van verzoeker. Het gezin vreesde dat 

bij het aanvragen van een wettelijke samenwoonst, alsook bij het officieel inschrijven van verzoeker op 

hun adres, het illegaal verblijf van verzoeker voor problemen zou zorgen. 

 

2. Gedurende zijn verblijf in Nederland en in België heeft verzoeker zich goed weten te integreren. 

Verzoeker doet zijn uiterste best om de Nederlandse taal te beheersen en spreekt ook zeer goed Engels 

waardoor hij sterk staat op de arbeidsmarkt. 

Verzoeker heeft bovendien een goed sociaal netwerk opgebouwd gedurende zijn verblijf in Nederland 

en thans in België. 

 

3. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie motiveert zijn beslissing door verzoeker te beschouwen als 

zijnde een gevaar voor de openbare orde. Hij komt tot deze conclusie doordat verzoeker strafrechtelijk 

werd veroordeeld door de correctionele rechtbank te Turnhout wegens een inbreuk op de 

drugswetgeving. Verzoeker werd hierbij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en een 

geldboete van 1.000 euro, waarvan 6 maanden met uitstel gedurende 5 jaar en 700 euro met uitstel 

gedurende 3 jaar. 

 

Verzoeker kwam in het verleden nog nooit eerder in contact met de ordediensten, noch in België, noch 

in Nederland. 

 

Verder stelt men in het inreisverbod: “Gezien het winstgevende karakter van deze misdadige activiteiten 

van betrokkene, kan er worden afgeleid dat hij een ernstig, reëel en actueel risico op een nieuwe 

schending van de openbare vormt.” 

 

De zogenaamde winst die verzoeker zou hebben gemaakt bij de strafbare feiten die hij beging, betreft 

twee biljetten van 50 euro, ofte 100 euro in totaal. (stuk 4) De strafbare feiten die verzoeker beging, 

betreffen geenszins grootschalige misdrijven, integendeel. Men kan hieruit onmogelijk concluderen dat 

dergelijke geringe winst verzoeker een ernstig gevaar voor de openbare orde maakt. 
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Verzoeker kan geenszins als een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid beschouwd 

worden, hij kwam voordien nog nooit in contact met de Belgische ordediensten. 

 

4. Verzoeker vormt bovendien reeds geruime tijd een hecht gezin met zijn vriendin, mevrouw D.N. (…) 

en hun twee zeer jonge kinderen. 

Partijen zijn erg gelukkig samen. 

 

Indien verzoeker het land zou moeten verlaten, betekent dit dat hun jonge gezin uit elkaar wordt gerukt. 

 

De impact op het privé- en gezinsleven van verzoeker zou enorm zijn en geenszins evenredig met het 

gevaar dat hij zou vormen voor de openbare orde. Indien verzoeker het land moet verlaten en het hem 

bovendien verboden wordt om binnen de 8 jaar te kunnen terugkeren, betekent dit voor verzoeker een 

manifeste schending van zijn fundamentele rechten zoals gewaarborgd in artikel 8 EVRM. 

 

De onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zou niet enkel verzoeker, maar ook zijn 

vriendin en hun twee kleine kindjes een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkenen. 

 

Indien verzoeker immers niet in België mag blijven en zelfs niet eerder dan na 8 jaar zou kunnen 

terugkeren, betekent dit een volledige breuk met zijn kinderen. 

 

De kinderen zijn nog geen 5, respectievelijk één jaar oud. Zij kunnen onmogelijk begrijpen waarom hun 

papa plots niet meer bij hen kan zijn. Zij zouden al het contact met hun vader verliezen en verzoeker zal 

voor hen een vreemde worden. De kinderen zullen moeten opgroeien zonder vader en mevrouw D.N. 

(…) zal een alleenstaande moeder zijn met alle gevolgen vandien, zowel financieel (wie gaat er op de 

kinderen passen als mevrouw D.N. (…) uit werken is) als emotioneel. De kinderen zijn nog zo klein en 

hebben nood aan de aanwezigheid van hun moeder én hun vader. 

 

Indien verzoeker het land moet verlaten, raakt hun gezin verscheurd en moeten de kinderen opgroeien 

zonder vader en met de idee dat hij hen in de steek heeft gelaten, wat echter geenszins het geval is.” 

 

4.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In het enige middel roept verzoeker de schending in van artikel 8 EVRM. 

 

Hij stelt dat hij een vriendin heeft en dat zij 2 kinderen hebben. Ingevolge de bestreden beslissing zou hij 

van zijn gezin worden gescheiden. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker zelf stelt in zijn verzoekschrift dat hij nooit 

officieel ingeschreven was op het adres van zijn vriendin en dat zij niet wettelijke samenwonen. Hij legt 

geen stukken voor waaruit het zou blijken dat hij effectief een relatie heeft en dat hij en zijn vriendin 2 

kinderen hebben. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker ene gevaar kan vormen voor de openbare orde. 

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 

Dit geschiedt aan de hand van de „fair balance‟ -toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan 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 
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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. 

 

“Artikel 8 EVRM kan niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de overheid een algemene 

verplichting bestaan om een vreemdeling op zijn grondgebied te gedogen. (…) 

Een rechtmatige toepassing van de vreemdelingenwet kan geen schending van het privéleven inhouden 

en dus evenmin van artikel 8 EVRM temeer niet in een verwijderingsmaatregel werd voorzien. (R.v.St., 

nr. 157.953 van 26 april 2006; R.v.St., nr. 130.936 van 30 april 2004)(R.V.V., nr. 14.261 van 29 

november 2007). 

 

Bovendien moet er, opdat een vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zich zou kunnen beroepen, 

immers niet alleen sprake zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens gezin, 

het moet ook nagenoeg onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een 

familieleven te leiden. (RvV 9 februari 2010, nr. 38 367). 

 

“Het recht op eerbiediging van het gezinsleven is niet absoluut en artikel 8 van het EVRM staat een 

rechtmatige toepassing van de bepalingen van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg. 

 

Uit artikel 8 van het EVRM kan niet worden afgeleid dat een staat de verplichting heeft om de keuze van 

de verblijfplaats van een vreemdeling te eerbiedigen en een recht op gezinshereniging of verblijf op zijn 

grondgebied toe te laten”. (RvV 27 november 2009, nr. 34 993) zie ook: (R.v.St., nr. 99.581, 9 oktober 

2001). 

 

“De toepassing van de Vreemdelingenwet staat het recht op gezinsleven geenszins in de weg maar 

heeft precies tot doel een wettelijk kader te scheppen binnen hetwelk het in artikel 8 van het EVRM 

vervatte recht kan worden uitgeoefend.” (RvV 9 maart 2010, nr. 39 919) zie ook: (R.v.St, nr. 140.105, 2 

februari 2005). 

 

Het middel is ongegrond.” 

 

4.3.1. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Met de bestreden beslissing wordt de verzoeker in toepassing van artikel 74/11, § 1, vierde lid van de 

Vreemdelingenwet een inreisverbod van acht jaar opgelegd omdat hij op 27 november 2014 “werd 

veroordeeld door de correctionele rechtbank Turnhout tot een definitief geworden gevangenisstraf van 1 

jaar waarvan 6 maanden met uitstel gedurende 5 jaar uit hoofde van inbreuk op de wetgeving inzake 

drugs” en hij “(g)ezien het winstgevende karakter van deze misdadige activiteiten (…) een ernstig, reëel 

en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare vormt”. 

 

De verzoeker laat hiertegen gelden dat hij “geenszins als een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid beschouwd (kan) worden”. Hij kwam in het verleden immers “nog nooit eerder in 

contact met de ordediensten, noch in België, noch in Nederland”, en de strafbare feiten die hij beging 

betreffen geenszins “grootschalige misdrijven”. Zo betreft de winst die hij zou hebben gemaakt bij de 

gepleegde strafbare feiten € 100. 

 

Hiermee beperkt de verzoeker zich evenwel tot een loutere negatie van wat in de bestreden beslissing 

wordt vastgesteld, zonder evenwel met concrete elementen te verduidelijken waarom hij meent dat de 

beoordeling van de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris feitelijk onjuist of kennelijk onredelijk 

is. Door erop te wijzen dat de winst die hij zou hebben gemaakt slechts € 100 zou bedragen, gaat de 

verzoeker er aan voorbij dat uit het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling 

Turnhout, van 27 november 2014, dat de verzoeker als stuk 4 bij zijn verzoekschrift voegt, blijkt dat dit 

bedrag slechts betrekking heeft op één van de door hem gepleegde misdrijven, met name het 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

ontvangen of aangeschaft te hebben van bankbiljetten aan toonder, met het oogmerk ze in omloop te 

brengen, terwijl die nagemaakt of vervalst waren en dat hij tevens werd veroordeeld wegens het plegen 

van een inbreuk op de artikelen 1, 2, 11, 26bis en 28 van het K.B. van 31 december 1930 houdende 

regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en 

therapeutisch advies ten aanzien van minderjarigen die meer dan volle twaalf jaar en minder dan volle 

zestien jaar waren op het ogenblik van de feiten. De verzoeker tracht hiermee de vaststelling van de 

gemachtigde dat hij “(g)ezien het winstgevende karakter van deze misdadige activiteiten (…) een 

ernstig, reëel en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare vormt” wenst te 

minimaliseren, doch hij toont niet aan dat in de bestreden beslissing die gesteund is op voornoemd 

vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, onjuist of kennelijk onredelijk geoordeeld werd dat deze 

misdrijven een winstgevend karakter hebben. Dat de verzoeker in het verleden “nog nooit eerder in 

contact met de ordediensten”, doet aan het voorgaande geen afbreuk. Met een dergelijke summiere 

uiteenzetting doet de verzoeker niets meer dan te kennen geven dat hij het niet eens is met de 

beoordeling van de gemachtigde van het risico op een nieuwe schending van de openbare orde, zonder 

evenwel de onjuistheid van de motieven van de bestreden beslissing aan te tonen. 

 

De verzoeker maakt derhalve niet aannemelijk dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing 

is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

4.3.2. In zoverre de verzoeker een schending aanvoert van artikel 8 van het EVRM, kan worden 

verwezen naar wat hieromtrent supra, onder punt 3.2.2. werd gemotiveerd. 

 

4.3.3. Het enig middel is ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de eerste bestreden 

beslissing. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve 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. 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de tweede 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 twee september tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS D. DE BRUYN 


