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 nr. 156 627 van 18 november 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 16 november 2015 

heeft ingediend bij gewone faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 10 november 2015 tot afgifte van een bevel om het 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 november 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 november 2015 om 11.00 u. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. DECLERCK, die loco advocaat B. DE VOS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 2 

 

1.1. Verzoeker kwam op 2 september 2009 toe op Belgisch grondgebied en diende op 3 september 

2009 een asielaanvraag in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen trof op 9 december 2009 een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de vluchtelingenstatus 

en de subsidiaire beschermingsstatus in zijn arrest van 28 april 2010 (RvV 28 april 2010, nr. 42 526). 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 27 mei 2010 een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies).  

 

1.4. Op 6 januari 2011 en op 9 februari 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid ten aanzien van verzoeker de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.5. Verzoeker werd op 2 april 2011 aangetroffen bij een woninginbraak en op 3 november 2011 nam de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nogmaals een beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoeker (bijlage 13). 

 

1.6. Op 14 november 2011 werd verzoeker op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal en er werd hem 

opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten betekend (bijlage 13). 

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 19 december 2011 nadat verzoeker werd aangetroffen door de 

politiediensten toen hij overlast veroorzaakte in een wassalon de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.8. Op 19 maart 2012, 28 maart 2012, 12 april 2012, 22 mei 2012 en 4 juli 2012 nam de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten 

aanzien van verzoeker telkens de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlagen 13). 

 

1.9. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 29 september 2012 ten aanzien van verzoeker de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

1.10. Op 21 december 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten aanzien van verzoeker de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.11. Verzoeker werd op 22 april 2013 bij verstek veroordeeld door de correctionele rechtbank te 

Brugge tot een gevangenisstraf van zeven maanden wegens diefstal met braak. Verzoeker tekende 

verzet aan tegen dit vonnis. 

 

1.12. Op 6 mei 2013 en op 28 april 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten aanzien van verzoeker de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.13. Verzoeker en S.L, een Belgische onderdaan, meldden zich op 10 februari 2015 aan bij de diensten 

van de ambtenaar van de burgerlijke stand te Oostende om een verklaring tot wettelijke samenwoning 

te laten registreren. 

 

 

 

 

1.14. Verzoeker werd op 22 januari 2015 door de correctionele rechtbank te Brugge veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van vijf maanden wegens opzettelijke slagen. 

 

1.15. Op 24 februari 2015 diende verzoeker, in functie van zijn Belgische kind, een aanvraag in tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter). 
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1.16. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) nam op 16 juni 2015 de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoeker 

stelde tegen deze beslissing een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring in dat door 

de Raad werd verworpen in zijn arrest van 30 september 2015 (RvV 30 september 2015, nr. 153 673). 

 

1.17. Ingevolge een controle door de politie van Middelkerke op 10 november 2015 werd verzoeker 

aangetroffen in illegaal verblijf. 

 

1.18. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 10 november 2015 een beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 

13septies). Verzoeker werd hiervan diezelfde dag in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de heer, die verklaart te heten(1): 

naam: B.(…) 

voornaam: H.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Algerije 

In voorkomend geval, ALIAS: B.(…) H.(…) 26.06.1983° - H.(…) B.(…) 26.06.1983° - H.(…) B.(…) 

16.06.1983° - B.(…) H.(…) 26.06.1983°. 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING  

EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende 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 en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1:  

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

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

schaden; 

Artikel 27 :  

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

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

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

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

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

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

 Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van 

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

maatregel strikt noodzakelijk is. 

Artikel 74/14: 

nationale veiligheid 

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

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

 

 

Hij is niet in het bezit van een geldig visum op het moment van zijn arrestatie. 

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

02.06.2010, 06.01.2011, 14.11.2011, 20.03.2012, 28.03.2012, 22.05.2012 en op 22.12.2012, 

18.04.2014, 26.06.2015. 



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 4 

 

Betrokkene is gekend onder verschillende aliassen: B.(…) H.(…) 26.06.1983° - H.(…) B.(…) 

26.06.1983° - H.(…) B.(…) 16.06.1983° - B.(…) H.(…) 26.06.1983°. 

Betrokkene maakt ook het voorwerp uit van meerdere PV’s: 

- BG.50.L6.020047/2011 wegens opzettelijke vernielingen door PZ Oostende 

- BG.12.L6.020665/2011 wegens gewone diefstal door PZ Oostende 

- BG.43.L6.020490/2012 wegens opzettelijke slagen en verwondingen door PZ Oostende 

- BG.17.L6.014375/2012 wegens zware diefstal door PZ Oostende 

- BG.17.L7.001424/2011 wegens zware diefstal door  PZ Bredene – De Haan 

Naar aanleiding van een aantal intercepties door de politie kreeg betrokkene verschillende bevelen om 

het grondgebied te verlaten betekend: 02.06.2010, 06.01.2011, 14.11.2011, 20.03.2012, 28.03.2012, 

22.05.2012 en op 22.12.2012. 

Daarnaast werd betrokkene op 18/04/2014 veroordeeld tot 7 maanden gevangenis door de 

Correctionele rechtbank van Brugge wegens diefstal met braak. Op 22/01/2015  werd betrokkene 

nogmaals veroordeel door de Correctionele rechtbank van Brugge wegens slagen en verwondingen, dit 

maal tot 5 maanden gevangenis. Gezien zijn verleden bestaat een duidelijk nieuw risico tot schending 

van de openbare orde. Na zijn vrijlating op 28/04/2014 kreeg betrokkene diezelfde dag een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend (geldig 0 dagen). 

Betrokkene heeft een aanvraag tot wettelijke samenwoning ingediend bij de stad Oostende samen met 

een vrouw van Belgische nationaliteit (L.(…) S.(…)). Op 05/06/2015 weigerde de burgerlijke stand van 

Oostende de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket van Brugge. 

Bovendien, zijn intentie om wettelijk samen te wonen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Er 

was namelijk vastgesteld dat betrokkene een wettelijke samenwoonst wenste te registreren die niet 

gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een 

verblijfsrecht. Betrokkene heeft op 24/02/2015, op basis van zijn Belgisch kind (B.(…) R.(…), 

11/12/2014) een aanvraag gezinshereniging ingediend. Deze aanvraag werd negatief afgesloten op 

16/06/2015 met een bijlage 20 en een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. Deze 

beslissing werd betekend aan betrokkene op 26/06/2015. Tegen deze beslissing heeft de betrokkene 

een beroep ingediend bij de RVV. Dit beroep werd door de RVV verworpen op 30/09/2015.  

Uit de aard, de ernst, de recentheid in tijd van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk 

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

fundamenteel belang van de samenleving. Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier 

dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest met nummer 49830 dd 22.04.2010 onder andere 

dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat een inmenging in het privé – en gezinsleven mogelijk 

is wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om bepaalde doelstellingen, zoals de 

bescherming van de openbare orde, te verzekeren. Het feit dat betrokkene een Belgische vriendin 

(L.(…) S.(…)) en een Belgisch kind (B.(…) R.(…)) heeft kan niet worden weerhouden in het kader van 

de bepalingen van artikel 8§1van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Daarnaast kan, 

aangezien betrokkens asielaanvraag (die helemaal niet onredelijk lang heeft geduurd) negatief werden 

afgesloten, geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land van herkomst geen schending van 

artikel 3 EVRM inhoudt. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de staten die het 

Schengenacquis ten volle toepassen2,  om de volgende reden : 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan een bevel om het 

grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 

verblijfssituatie, zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is.  

Betrokkene heeft op 03/09/2009 een asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd verworpen door 

een beslissing van het CGVS op 09/12/2009.. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV 

ingediend. Dit beroep werd definitief verworpen op 28/04/2010. Deze beslissing met een bevel om het 

grondgebied te verlaten geldig 15 dagen (bijlage 13qq van 27/05/2010) werd per aangetekend schrijven 

betekend aan betrokkene. 

Betrokkene maakt ook het voorwerp uit van meerdere PV’s: 
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- BG.50.L6.020047/2011 wegens opzettelijke vernielingen door PZ Oostende 

- BG.12.L6.020665/2011 wegens gewone diefstal door PZ Oostende 

- BG.43.L6.020490/2012 wegens opzettelijke slagen en verwondingen door PZ Oostende 

- BG.17.L6.014375/2012 wegens zware diefstal door PZ Oostende 

- BG.17.L7.001424/2011 wegens zware diefstal door  PZ Bredene – De Haan 

Naar aanleiding van een aantal intercepties door de politie kreeg betrokkene verschillende bevelen om 

het grondgebied te verlaten betekend: 02.06.2010, 06.01.2011, 14.11.2011, 20.03.2012, 28.03.2012, 

22.05.2012 en op 22.12.2012. 

Betrokkene is gekend onder verschillende aliassen: B.(…) H.(…) 26.06.1983° - H.(…) B.(…) 

26.06.1983° - H.(…) B.(…) 16.06.1983° - B.(…) H.(…) 26.06.1983°. 

Daarnaast werd betrokkene op 18/04/2014 veroordeeld tot 7 maanden gevangenis door de 

Correctionele rechtbank van Brugge wegens diefstal met braak. Op 22/01/2015  werd betrokkene 

nogmaals veroordeel door de Correctionele rechtbank van Brugge wegens slagen en verwondingen, dit 

maal tot 5 maanden gevangenis. Gezien zijn verleden bestaat een duidelijk nieuw risico tot schending 

van de openbare orde. Na zijn vrijlating op 28/04/2014 kreeg betrokkene diezelfde dag een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend (geldig 0 dagen). 

Betrokkene heeft een aanvraag tot wettelijke samenwoning ingediend bij de stad Oostende samen met 

een vrouw van Belgische nationaliteit (L.(…) S.(…)). Op 05/06/2015 weigerde de burgerlijke stand van 

Oostende de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket van Brugge. 

Bovendien, zijn intentie om wettelijk samen te wonen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Er 

was namelijk vastgesteld dat betrokkene een wettelijke samenwoonst wenste te registreren die niet 

gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een 

verblijfsrecht. Betrokkene heeft op 24/02/2015, op basis van zijn Belgisch kind (B.(…) R.(…), 

11/12/2014) een aanvraag gezinshereniging ingediend. Deze aanvraag werd negatief afgesloten op 

16/06/2015 met een bijlage 20 en een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. Deze 

beslissing werd betekend aan betrokkene op 26/06/2015. Tegen deze beslissing heeft de betrokkene 

een beroep ingediend bij de RVV. Dit beroep werd door de RVV verworpen op 30/09/2015.  

Uit de aard, de ernst, de recentheid in tijd van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk 

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

fundamenteel belang van de samenleving. Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier 

dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest met nummer 49830 dd 22.04.2010 onder andere 

dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat een inmenging in het privé – en gezinsleven mogelijk 

is wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om bepaalde doelstellingen, zoals de 

bescherming van de openbare orde, te verzekeren. Het feit dat betrokkene een Belgische vriendin 

(L.(…) S.(…)) en een Belgisch kind (B.(…) R.(…)) heeft kan niet worden weerhouden in het kader van 

de bepalingen van artikel 8§1van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Daarnaast kan, 

aangezien betrokkens asielaanvraag (die helemaal niet onredelijk lang heeft geduurd) negatief werden 

afgesloten, geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land van herkomst geen schending van 

artikel 3 EVRM inhoudt. 

Uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen 6  jaar in precair en illegaal verblijf een privéleven 

heeft opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en 

bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 

2000, nr. 44328/98, Solomon v. Nederland,  EHRM 31 juli 2008  nr. 265/07, Darren Omoregie v, 

Noorwegen; EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 

21878/06, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77). 

Betrokkene is nu aangetroffen in onwettig verblijf: het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg 

zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Met toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te dien 

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

worden en op basis van volgende feiten: 

Gezien betrokkene niet in bezit is van een geldig reisdocument op het moment van zijn arrestatie, is het 

noodzakelijk hem ter beschikking van de Dienst Vreemdelingen te weerhouden ten einde een 

doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale overheden.  
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Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

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

02.06.2010, 06.01.2011, 14.11.2011, 20.03.2012, 28.03.2012, 22.05.2012 en op 22.12.2012, 

18.04.2014, 26.06.2015. 

Betrokkene is gekend onder verschillende aliassen: B.(…) H.(…) 26.06.1983° - H.(…) B.(…) 

26.06.1983° - H.(…) B.(…) 16.06.1983° - B.(…) H.(…) 26.06.1983°. 

Betrokkene maakt ook het voorwerp uit van meerdere PV’s: 

- BG.50.L6.020047/2011 wegens opzettelijke vernielingen door PZ Oostende 

- BG.12.L6.020665/2011 wegens gewone diefstal door PZ Oostende 

- BG.43.L6.020490/2012 wegens opzettelijke slagen en verwondingen door PZ Oostende 

- BG.17.L6.014375/2012 wegens zware diefstal door PZ Oostende 

- BG.17.L7.001424/2011 wegens zware diefstal door  PZ Bredene – De Haan 

Naar aanleiding van een aantal intercepties door de politie kreeg betrokkene verschillende bevelen om 

het grondgebied te verlaten betekend: 02.06.2010, 06.01.2011, 14.11.2011, 20.03.2012, 28.03.2012, 

22.05.2012 en op 22.12.2012. 

Daarnaast werd betrokkene op 18/04/2014 veroordeeld tot 7 maanden gevangenis door de 

Correctionele rechtbank van Brugge wegens diefstal met braak. Op 22/01/2015  werd betrokkene 

nogmaals veroordeel door de Correctionele rechtbank van Brugge wegens slagen en verwondingen, dit 

maal tot 5 maanden gevangenis. Gezien zijn verleden bestaat een duidelijk nieuw risico tot schending 

van de openbare orde. Na zijn vrijlating op 28/04/2014 kreeg betrokkene diezelfde dag een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend (geldig 0 dagen). 

Betrokkene heeft een aanvraag tot wettelijke samenwoning ingediend bij de stad Oostende samen met 

een vrouw van Belgische nationaliteit (L.(…) S.(…)). Op 05/06/2015 weigerde de burgerlijke stand van 

Oostende de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket van Brugge. 

Bovendien, zijn intentie om wettelijk samen te wonen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Er 

was namelijk vastgesteld dat betrokkene een wettelijke samenwoonst wenste te registreren die niet 

gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een 

verblijfsrecht. Betrokkene heeft op 24/02/2015, op basis van zijn Belgisch kind (B.(…) R.(…), 

11/12/2014) een aanvraag gezinshereniging ingediend. Deze aanvraag werd negatief afgesloten op 

16/06/2015 met een bijlage 20 en een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. Deze 

beslissing werd betekend aan betrokkene op 26/06/2015. Tegen deze beslissing heeft de betrokkene 

een beroep ingediend bij de RVV. Dit beroep werd door de RVV verworpen op 30/09/2015.  

Uit de aard, de ernst, de recentheid in tijd van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk 

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

fundamenteel belang van de samenleving. Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier 

dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest met nummer 49830 dd 22.04.2010 onder andere 

dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat een inmenging in het privé – en gezinsleven mogelijk 

is wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om bepaalde doelstellingen, zoals de 

bescherming van de openbare orde, te verzekeren. Het feit dat betrokkene een Belgische vriendin (LS) 

en een Belgisch kind (B.(…) R.(…)) heeft kan niet worden weerhouden in het kader van de bepalingen 

van artikel 8§1van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde 

van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Daarnaast kan, aangezien betrokkens 

asielaanvraag (die helemaal niet onredelijk lang heeft geduurd) negatief werden afgesloten, 

geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land van herkomst geen schending van artikel 3 

EVRM inhoudt. 

In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, G.(…) S., attaché, gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,  

de Politiecommissaris van/de Korpschef van de politie van Middelkerke     

en de verantwoordelijke van het gesloten centrum te Brugge 

de betrokkene, B.(…), H.(…) op te sluiten in de lokalen van het centrum te Brugge” 

 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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2.1. De bestreden beslissing houdt een maatregel van vrijheidsberoving in zoals bedoeld in artikel 71, 

eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Voormeld wetsartikel 

luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen (…) 7, (…) kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te 

leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de 

plaats waar hij werd aangetroffen.” 

 

2.2. Voor zover de verzoekende partij zich met haar vordering richt tegen de beslissing tot vasthouding, 

dient te worden opgemerkt dat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid van de vreemdelingenwet 

enkel een beroep bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats openstaat. 

De Raad is dienaangaande onbevoegd bij gebrek aan rechtsmacht.  

 

De vordering is niet ontvankelijk voor zover ze gericht is tegen de beslissing tot vasthouding waarmee 

de eerste bestreden beslissing gepaard gaat.  

 

3. Over de vordering tot schorsing 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

de vreemdelingenwet), slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 

rechtshandeling worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

3.2.2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid 

het volgende aan: 

 

“Artikel 43, §1, eerste lid, Procédure reglement van Uw Raad bepaalt dat bij het aanvoeren van een 

uiterst dringende noodzakelijkheid, de verzoeker de feiten moet uiteenzetten die de uiterst dringende 

noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

Welnu, verzoeker is sinds 10 november 2015 van zijn vrijheid beroofd, en verblijft sindsdien 

onafgebroken in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 Vw.. meer bepaald 

het gesloten centrum te BRUGGE. 
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Uit de rechtspraak van Uw Raad blijkt dat in een dergelijk geval het uiterst dringend karakter van de 

vordering vermoed wordt (zie bv. RvV nr. 145 626 van 19 mei 2015). 

De bestreden beslissing heeft in zijn geheel een ernstige impact op verzoeker, aangezien het de 

noodzakelijke voorwaarde is om een beslissing tot opsluiting te nemen. 

Verzoeker is sinds 10 november 2015 van zijn vrijheid beroofd in uitvoering van de beslissing tot 

opsluiting vervat in het bevel het grondgebied te verlaten met inreisverbod. 

Deze vrijheidsberoving is dan ook ernstig. Een gewone schorsingsprocedure zal zeker niet tijdig soelaas 

brengen, zodat de procédure uiterst dringend en noodzakelijk moet geacht worden.” 

 

3.2.2.2. Uit de gegevens van het administratief dossier dat verzoeker op 10 november 2015 van zijn  

vrijheid werd beroofd en werd overgebracht naar het Centrum voor Illegalen in Brugge. Omwille van 

deze overbrenging met het oog op de verwijdering van verzoeker is het aannemelijk dat een gewone 

schorsingsprocedure niet zou kunnen worden afgerond alvorens de tenuitvoerlegging heeft 

plaatsgevonden, zoals verzoeker terecht aanvoert. De verwerende partij betwist de uiterst dringende 

noodzakelijkheid niet. 

 

Aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid is voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het hierboven reeds vermelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts 

tot de schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd 

die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het EVRM heeft 

willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de 

door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan 

tot een beoordeling van de verdedigbare grief. 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in een van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 
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moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid van het EVRM. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM, van de 

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

bestuurshandelingen, van de artikelen 7, 62 en 74/14, § 3 van de vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht als beginselen van behoorlijk bestuur. Verzoeker 

formuleert zijn grief als volgt: 

 

“Eerste onderdeel: schending van de aangevoerde bepalingen, doordat de overheid geen afweging 

heeft gemaakt tussen het uitzonderlijk karakter van de dreiging van aantasting van de openbare 

veiligheid en de belangen die verzoeker heeft in het Rijk waaronder zijn gezins- en familieleven, 

Aan verzoeker werd een bevel om het grondgebied te verlaten op grond van volgende motivering (stuk 

1): 

"Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende 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 en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinéa 1: 

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

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

schaden; 

Artikel 27: 

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

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

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

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

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

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

.  Krachtens artikel 27, §3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

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

strikt noodzakelijk is. 

Artikel 74/14: 

- Artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar  voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid. 

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

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

(…).” 

Het bevel om het grondgebied te verlaten is volledig gebaseerd op het oordeel dat verzoeker geacht 

wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Artikel 7, eerste lid, 3° Vw, bepaalt (eigen onderlijning): 

"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 de in de in 1Q, 2°, 5°, 11° of 12° 

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

(…) 

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

schaden; 

 

Art. 74/14 §3,3° Vw. bepaalt daarnaast: 

"§1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

(...) 
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§3. Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in §1 indien: 

3° de onderdaan van een derde land een gevaar is voor de openbare orde en de nationale veiligheid, 

of;" 

Uit de samenlezing van bovenstaande bepalingen volgt dat verwerende partij niet verplicht is een bevel 

om het grondgebied te verlaten af te geven, doch dat er een aantal afwegingen gemaakt moeten 

worden, alvorens een bevel te kunnen geven (RvV 31 oktober 2014 nr. 132 657). 

Zo dient onderzocht te worden of de aangevoerde feiten verband houden met het persoonlijk gedrag 

van verzoeker. Bij het aanvoeren van strafrechtelijke feiten, dient onderzocht te worden of deze een 

actuele, werkelijke en ernstige bedreiging vormen voor de samenleving (zie bv. RvV 30 maart 2015, nr. 

142 320). 

Daarbij dient onderzocht te worden of de omstandigheden die tot een veroordeling zouden leiden/geleid 

hebben, een gedrag in hoofde van de betrokkene aantonen op basis waarvan hij geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden (RvV 31 oktober 2014, nr. 132 657). 

Doch daarenboven komt het ook toe aan verwerende partij om te verduidelijken op welke manier 

vroegere feiten een actuele bedreiging vormen (RvV 26 februari 2015 nr. 139 680; Eigen onderlijning): 

"Artikel 43 van de vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 27 van de richtlijn 2004/38/EU van 

29 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (hierna: de 

Burgerschapsrichtlijn). Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat bij de toepassing van de 

Burgerschapsrichtlijn in het bijzonder een afweging dient plaats te vinden tussen enerzijds het 

uitzonderlijk karakter van de dreiging van aantasting van de openbare veiligheid wegens het persoonlijk 

gedrag van de betrokkene, die 'actueel' moet worden beoordeeld. d.w.z. ten tijde van het 

verwijderingsbesluit (cf. HvJ 29 april 2004, Orfanopoulos en Oliveri, C- 482/01 en C-493/01 § § 77-79). 

afgemeten aan met name de opgelegde en de ten uitvoer gelegde straffen, de mate van betrokkenheid 

bij de criminele activiteiten, de omvang van de schade ne eventueel het recidivegevaar (HvJ, 27 oktober 

1977, Bouchereaut §29). (...) 

De Raad merkt op dat de verwerende partij in haar nota wederom ingaat op de laakbare aard en de 

ernst van druggerelateerde criminaliteit maar er niet in slaagt concreet aan te duiden uit welk element in 

de bestreden beslissing kan worden opgemaakt dat verzoeker thans een actuele bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de samenleving zou vormen, beoordeeld op het ogenblik van het nemen van 

de bestreden beslissing, Er is geen sprake van een afweging zoals vereist door de jurisprudence van 

het Hof van Justitie dienaangaande. In haar nota met opmerkingen geeft de verwerende partij mee dat 

de actualiteit niet vereist dat er meerdere veroordelingen of recente veroordelingen zouden zijn. 

Daargelaten de vraag of deze overweging pertinent is, kan er omtrent de verhouding tussen de 

eenmalige veroordeling uit 2007 en de actuele bedreiging voor de samenleving niets in de bestreden 

beslissing worden teruggevonden. 

Er is sprake van een miskenning van de motiveringsplicht in het licht van artikel 43 van de 

vreemdelingenwet " 

Welnu, uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij zich afdoende heeft geïnformeerd over 

het verleden van verzoeker (stuk 1), 

Er wordt namelijk verwezen naar meerdere pv's van diefstallen in 2011 en 2012, meerdere eerdere 

bevelen om het grondgebied te verlaten, en de veroordeling van 18 april 2014 en van 22 januari 2015. 

Daarna vervolgt verwerende partij echter dat op basis van deze pv's en de veroordeling, er een risico op 

récidive zou bestaan (stuk 1): 

"Gezien zijn verleden bestaat een duidelijk nieuw risico tot schending van de openbare orde. (...) 

Uit de aard, de ernst de recentheid in tijd van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk 

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

fundamenteel belang van de samenleving. (...)" 

Deze bewering wordt echter geenszins gestaafd door actuele feiten, doch steunt louter op (vermeende) 

feiten uit 2011 en 2012. Ook de veroordeling in 2014 betrof feiten uit 2012. 

Zijn veroordelingen heeft verzoeker volledig uitgevoerd met een elektronische enkelband. Verzoeker 

heeft dan ook zijn straf ondergaan, en heeft geboet voor zijn fouten. Hij bleek zich geenszins te 

onttrekken aan enige verantwoordelijkheid hieromtrent. 

Bezwaarlijk kunnen pv's uit 2011 en 2012, en volledig uitgevoerde veroordelingen, thans nog wijzen op 

een actueel risico voor de openbare orde. 

Vooreerst is een proces-verbaal enkel een vermeende vaststelling van een bepaald vermeend feit, en 

kan op basis van een proces-verbaal alleen geen oordeel getroffen worden omtrent schuld of onschuld. 

Verzoeker is onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt in een gerechtelijke procédure voor de 

rechtbank/het hof. 
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Daarnaast heeft verzoeker zich niet onttrokken aan zijn straf, heeft deze volledig uitgezeten en is er 

thans geen enkele aanleiding om te oordelen dat er een gevaar voor de openbare orde bestaat. 

Er is geen sprake van nieuwe feiten of nieuwe veroordelingen, noch van specifieke tenlasteleggingen 

ten opzichte van verzoeker. 

Uw Raad oordeelde trouwens ook al eerder dat het louter verwijzen naar een eerdere strafrechtelijke 

veroordeling niet volstaat (RvV 31 oktober 2014, nr. 132 657)'. 

"Een strafrechtelijke veroordeling kan in die zin enkel worden weerhouden voor zover uit de 

omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, het bestaan van een gedrag blijkt dat wordt 

geacht de openbare orde te kunnen schaden. 

De gemachtigde zet zulke omstandigheden niet uiteen maar verwijst louter naar het feit dat verzoekster 

zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal. Hij concretiseert niet waarom uit deze veroordeling blijkt dat 

verzoekster door haar gedrag wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden. " 

Door verwerende partij worden geen andere elementen dan de pv's uit 2011-2012 en de veroordeling uit 

2014 (voor feiten uit 2012) en januari 2015 aan te voeren. 

Verwerende partij blijkt ook geen argumenten uiteen te zetten omtrent een actueel en reëel 

recidivegevaar, tenzij mits verwijzing naar de pv's van 2011-2012 en de veroordeling uit 2014 (voor 

feiten uit 2012) en uit januari 2015. 

Bijgevolg blijkt geenszins dat verwerende partij een afweging heeft gemaakt. Het loutere gebruik van de 

bewoording 'actuele, werkelijke en voldoende bedreiging' toont niet aan dat er daadwerkelijk een actueel 

en reëel risico bestaat. 

Uit een dergelijke motivering blijkt namelijk niet wat de verhouding is tussen eerdere feiten en de actuele 

bedreiging voor de samenleving. 

Trouwens, er kan ook niet opgemaakt worden waarom verwerende partij van oordeel zou zijn dat 

verzoeker, indien hij veroordeeld zou worden voor nieuwe feiten, zich zou onttrekken aan een 

vervolging. 

Zijn eerdere gedrag en houding, met name het volledig uitzitten van zijn veroordeling, bewijst immers 

het tegendeel. 

De toepassing van artikel 43 Vw. verbiedt niet dat er rekening wordt gehouden met deze vroegere 

strafrechtelijke feiten (zie bv. RvV 5 maart 2015 nr. 140 351), doch verwerende partij dient wel uiteen te 

zetten waarom deze strafrechtelijke feiten volgens hem op heden een bedreiging vormen voor de 

openbare orde/nationale veiligheid. 

Door dat niet te doen miskent verwerende partij haar motiveringsplicht in het licht van artikel 7, eerste 

lid, 3" en artikel 74/13, §3,43 juncto artikel 62 Vw. 

Verwerende partij diende in tweede instantie een afweging te maken in het kader van artikel 8 EVRM. 

Zo oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, 2 augustus 2001, Boultif t. 

Zwitserland, nr. 54273/00, §§46-48): 

"46. (...) To that end they have the power to deport aliens convicted of criminal offences. However, their 

décisions in this field must in so far as they may interfere with a right protected under paragraph 1 of 

Article 8, be necessary in a democratic society, that is to say justified by a pressing social need and, in 

particular, proportionate to the legitimate aim pursued (...), 

47. Accordingly, the Court's task consists in ascertaining whether in the circumstances the refusal to 

renew the applicant's residence permit struck a fair balance between the relevant interests, namely the 

applicant's right to respect for his family life, on the one hand, and the prevention of disorder or crime, on 

the other. 

48. (...) In assessing the relevant criteria in such a case, the Court will consider the nature and 

seriousness of the offence committed by the applicant; the duration of the applicant's stay in the country 

from which he is going to be expelled; the time which has elapsed since the commission of the offence 

and the applicant's conduct during that period; the nationalities of the various persons concerned; the 

applicant's family situation, such as the length of the marriage; other factors revealing whether the 

couple lead a real and genuine family Iife; whether the spouse knew about the offence at the time when 

he or she entered into a family relationship: and whether there are children in the marriage and, if so, 

their age. (…) 

Vrije vertaling: 

46. (...) Om dat te bewerkstelligen beschikken ze over de mogelijkheid om vreemdelingen die 

veroordeeld zijn wegens strafrechtelijke Inbreuken uit het land te zetten. Echter moeten hun 

beslissingen in dat kader, indien zij een inbreuk kunnen uitmaken op een recht dat beschermd wordt 

door paragraaf 1 van artikel 8, noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, hetgeen betekent 

dat ze moeten gerechtvaardigd zijn door een dwingende sociale nood, en in het bijzonder evenredig zijn 

aan het legitiem doel dat wordt nagestreefd. 
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47. Bijgevolg bestaat de taak van het Hof eruit na te gaan of er in de omstandigheden dat de 

vernieuwing van een verblijfsrecht van een aanvrager wordt geweigerd, een redelijke afweging is 

gemaakt tussen zijn belangen, rneer bepaald het recht op respect voor het familieleven van de 

aanvrager, en het voorkomen van verstoring of criminaliteit anderzijds. 

48. (...) Bij het nagaan van de relevante elementen in zo'n zaak, zal het Hof de aard en de ernst van de 

inbreuk van de aanvrager nagaan; de duur van het verblijf van de aanvrager in het land waar hij zou 

worden uitgezet; de tijd die is verlopen sinds de inbreuk en het gedrag van de aanvrager sindsdien; de 

nationaliteiten van de verschillende betrokken personen; de familiale situatie van de aanvrager, zoals de 

tijd van zijn huwelijk; andere elementen die wijzen op een echt en oprecht familieleven; of de echtgenoot 

kennis had van de inbreuk wanneer zij een familiale relatie ontplooiden; en of er kinderen zijn in het 

huwelijk en in welk geval, hun leeftijd. (...) 

Ook Uw Raad oordeelde reeds eerder dat de banden met het Rijk moeten onderzocht worden, en 

afgewogen moeten worden tegen overwegingen inzake openbare orde: 

"In het kader van een billijke afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de 

mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt 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 

wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen 

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 201 h nr. 55597/09, 

Nunez v. Noorwegen, par. 70). " 

(RvV 5 maart 2015, nr. 140 351) 

"Anderzijds, hoewel artikel 8 EVRM dus geen absoluut recht omvat en ongeacht of een verblijf wordt 

geweigerd dan wel beëindigd, zijn Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden om, binnen de 

beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de concurrerende 

belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nufiez v. Noorwegen, §§ 

68-69). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van 

de negatieve dan wel positieve verplichtingen van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 

van het EVRM afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van de betrokken personen en het 

algemeen belang (EHRM 17 april 2014, Paposhivili/België, §140)." 

(RvV 18 december 2014, nr. 135 326) 

Uw Raad stelde zelfs uitdrukkelijk dat op basis van bovengeciteerd arrest van het EHRM criteria (rn.n. 

"Boultif/Ûner-crlteria") zijn ontwikkeld die de overheid moeten leiden in het treffen van billijke 

belangenafweging (RvV 18 december 2014, nr. 135326): 

"Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat waar overwegingen van openbare orde of nationale 

veiligheid een rol spelen zoals in voorliggend geval, het EHRM een aantal criteria heeft geformuleerd die 

nationale overheden in het treffen van een billijke belangenafweging moeten leiden, met name de zgn. 

Boultif/Ùner criteria (EHRM 17 april 2014, Paposhivili/België, §141). (...) 

De criteria worden in vaste rechtspraak van het EHRM opgesomd als volgt 

- De aard en ernst van de strafrechtelijke inbreuken; 

- De tijdsduur van het verblijf in het gastland; 

- De tijdsduur die verstreken is sinds de inbreuk en het gedrag van de verzoekende partij sindsdien; 

- De nationaliteit van de betrokkenen; 

- De gezinssituatie van de verzoekende partij en naargelang het geval de tijdsduur van haar huwelijk, 

en andere factoren die wijzen op een daadwerkelijk beleefd gezinsleven als koppel; 

- De vraag of de echtgeno(o)t(e) kennis had van de inbreuk bij het totstandkomen van de 

gezinsrelatie; 

- De kinderen uit dit huwelijk en hun leeftijd; 

- De ernst van de rnoeilijkheden die de echtgeno(o)t(e ) riskeert te ondervinden in het land waarheen 

ze worden uitgewezen; 

- Het belang en welzijn van de kinderen, in het bijzonder de ernst van de rnoeilijkheden die de 

kinderen riskeren in het Iand waarheen ze worden uitgewezen; 

- De hechtheid van de sociale, culturele en familiale banden met het gastland en het Iand waarheen 

ze worden verwijderd. " 

Welnu, uit de bestreden beslissing blijkt dat er louter verwezen werd naar een negatief afgesloten 

aanvraag tot gezinshereniging van verzoeker. 

Verwerende partij doet uitschijnen dat een negatieve beslissing in het kader van een aanvraag 

gezinshereniging er automatisch toe zou leiden dat verzoeker geen vriendschappelijke en familiale 

banden zou hebben in het Rijk. 

Verwerende partij gaat bijgevolg voorbij aan de rechtspraak van het Europees Hof, alsmede van Uw 

Raad, door de inbreuk op artikel 8 EVRM naast zich neer te leggen, en geen afweging te maken van de 
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elementen van privé- en familieleven van verzoeker, waaronder zijn gezinssituatie, en de tijdsduur van 

de relatie. 

Zo wordt er niet gemotiveerd omtrent de verblijfsduur van verzoeker in BELGIË, met name al sinds 

2009. 

Evenmin wordt er gemotiveerd omtrent de zoon met Belgische nationaliteit die verzoeker heeft in 

BELGIË, noch wordt er rekening gehouden met het hoger belang van het kind (RvV 18 december 2014, 

nr. 135 326). 

Het kind heeft immers het recht op een opvoeding door beide ouders, met nabijheid van beide ouders. 

Het argument alsof zoon Rayon nog jong genoeg zou zijn zodat verzoeker hem zou kunnen meenemen 

naar zijn Iand van herkomst, kan niet overtuigen. 

Immers heeft R. de Belgische nationaliteit een Belgische moeder, Belgische broers en zussen, is hij 

geboren in België, is hij aan het opgroeien in België, en heeft hij geen enkele band met laat staan een 

verblijfstitel in het Iand van herkomst van verzoeker. 

Besluitend kan gesteld worden dat verzoeker niet kan opmaken of verwerende partij daadwerkelijk een 

afweging heeft gemaakt tussen de overwegingen inzake openbare orde, en de elementen van gezins- 

en privéleven. 

Verwerende partij schendt bijgevolg de motiveringsplicht. 

Daarnaast komt het op grand van de zorgvuldigheidsplicht toe aan verwerende partij om een volledig 

beeld te vormen van verzoeker en zijn actuele situatie (zie bv. RvV dd. 10juni2013, nr. 104677). 

Door dit niet te doen, en zelfs niet na te gaan welke banden verzoeker mogelijks zou hebben met het 

Rijk, schendt verwerende partij eveneens de zorgvuldigheidsplicht. 

Huidig middel is dan ook ernstig en gegrond.” 

 

3.3.2.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

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

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

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124 464). Deze heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

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

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

nr. 110 071; RvS 21 juni 2004, nr. 132 710). De Raad wijst erop dat het tegelijk aanvoeren van de 

schending van de formele en de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is. Een gebrek aan deugdelijke 

formele motivering maakt het de verzoekende partij immers onmogelijk om uit te maken of de materiële 

motiveringsplicht geschonden is (cf. RvS 14 juli 2004, nr. 133 900). Bijgevolg dient vastgesteld dat, 

ofschoon de verzoekende partij zich steunt op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, uit het middel blijkt dat zij de motieven die aan de grondslag 

van de bestreden beslissing liggen, kent doch betwist dat deze motieven de bestreden beslissing 

kunnen dragen. De verzoekende partij voert met andere woorden de schending van de materiële 

motiveringsplicht aan. Immers betreft het nagaan of de motieven pertinent zijn, de materiële 

motiveringsplicht (cf. RvS 26 februari 2003, nr. 116 486). 

 

3.3.2.4. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

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

 

3.3.2.5. Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten vermeldt uitdrukkelijk het door verzoeker 

geschonden geachte artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet als zijn juridische grondslag. De in 

casu toepasselijke onderdelen van deze bepaling luiden als volgt 
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“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; 

(…) 

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

kunnen schaden;” 

 

3.3.2.6. Blijkens de gegevens van het administratief dossier kon verzoeker ter gelegenheid van zijn 

interpellatie door de politie van Middelkerke op 10 november 2015 enkel zijn (vervallen) attest van 

immatriculatie voorleggen. De gemachtigde van de staatssecretaris overweegt op die basis in de 

bestreden beslissing dat verzoeker “niet in het bezit (is) van een geldig visum op het moment van zijn 

arrestatie” waardoor hij toepassing diende te maken van voormeld artikel 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet en in beginsel aan verzoeker een bevel moet afleveren om het grondgebied te 

verlaten. 

 

3.3.2.7. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn middel het motief uit de bestreden beslissing dat hij in 

het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten nergens betwist of 

weerlegt. Dit motief volstaat echter om de bestreden beslissing op afdoende wijze te schragen.  

 

3.3.2.8. Verzoeker gaat in zijn middel volkomen voorbij aan het determinerend motief van de bestreden 

beslissing aangezien hij ten onrechte poneert dat “(h)et bevel om het grondgebied te verlaten (…) 

volledig gebaseerd (is) op het oordeel dat verzoeker geacht wordt de openbare orde te kunnen 

schaden”. Het ganse betoog van verzoeker dat de gemachtigde van de staatssecretaris op grond van 

artikel 7, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet over een discretionaire bevoegdheid beschikt en dat er 

rekening zou moeten worden gehouden met een reëel en actueel risico voor de openbare orde is 

bijgevolg gericht op een overtollig motief van de bestreden beslissing. Zelfs het eventueel gegrond 

bevinden van verzoekers kritiek kan niet tot de nietigverklaring van het bestreden besluit leiden (cf. RvS 

23 februari 2011, nr. 211 458) en dus a fortiori niet tot de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan. 

 

3.3.2.9. De Raad merkt ten overvloede op dat het betoog van verzoeker over de openbare orde-

overwegingen in de bestreden beslissing niet kan worden bijgetreden. Verzoeker verwijst in zijn betoog 

naar artikel 43 van de vreemdelingenwet dat betrekking heeft op “de binnenkomst en het verblijf (van) 

burgers van de Unie en hun familieleden”, terwijl verzoeker niet aantoont dat hij de hoedanigheid heeft 

van burger van de Unie of van een familielid in de zin van deze wetsbepaling. Waar verzoeker beweert 

dat geen voldoende afweging zou zijn gemaakt aangaande de bedreiging voor de openbare orde, merkt 

de Raad op dat in de beslissing hieromtrent het volgende wordt gesteld: “Daarnaast werd betrokkene op 

18/04/2014 veroordeeld tot 7 maanden gevangenis door de Correctionele rechtbank van Brugge 

wegens diefstal met braak. Op 22/01/2015  werd betrokkene nogmaals veroordeel door de 

Correctionele rechtbank van Brugge wegens slagen en verwondingen, dit maal tot 5 maanden 

gevangenis. Gezien zijn verleden bestaat een duidelijk nieuw risico tot schending van de openbare orde. 

Na zijn vrijlating op 28/04/2014 kreeg betrokkene diezelfde dag een bevel om het grondgebied te 

verlaten betekend (geldig 0 dagen). 

Betrokkene heeft een aanvraag tot wettelijke samenwoning ingediend bij de stad Oostende samen met 

een vrouw van Belgische nationaliteit (L.(…) S.(…)). Op 05/06/2015 weigerde de burgerlijke stand van 

Oostende de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket van Brugge. 

Bovendien, zijn intentie om wettelijk samen te wonen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Er 

was namelijk vastgesteld dat betrokkene een wettelijke samenwoonst wenste te registreren die niet 

gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een 

verblijfsrecht. Betrokkene heeft op 24/02/2015, op basis van zijn Belgisch kind (B.(…) R.(…), 

11/12/2014) een aanvraag gezinshereniging ingediend. Deze aanvraag werd negatief afgesloten op 

16/06/2015 met een bijlage 20 en een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. Deze 

beslissing werd betekend aan betrokkene op 26/06/2015. Tegen deze beslissing heeft de betrokkene 

een beroep ingediend bij de RVV. Dit beroep werd door de RVV verworpen op 30/09/2015.  

Uit de aard, de ernst, de recentheid in tijd van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk 

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

fundamenteel belang van de samenleving. Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier 
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dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde.” De Raad merkt op dat uit deze 

overwegingen wel degelijk blijkt dat een afweging werd gemaakt tussen de mogelijke bedreiging voor de 

openbare orde omwille van “de aard, de ernst en de recentheid in de tijd van de feiten en het 

recidivisme”, waardoor het familiale en persoonlijke belang van betrokkene ondergeschikt wordt 

bevonden aan de vrijwaring van de openbare orde. Het gegeven dat de laatste feiten waarvoor hij werd 

veroordeeld reeds van enkele jaren geleden dateren, dat verzoeker zich in het verleden nooit zou 

hebben onttrokken aan vervolging en zijn veroordelingen heeft uitgezeten, betekent, gelet op het 

recidiveren van verzoeker, niet dat er geen risico zou bestaan op nieuwe schendingen van de openbare 

orde. 

 

3.3.2.10. De Raad stelt vast dat verzoeker het door hem geschonden geachte artikel 74/14, § 3 van de 

vreemdelingenwet citeert, maar in zijn middel niet uiteenzet op welke wijze de bestreden beslissing deze 

bepaling zou schenden. 

 

3.3.2.11. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

  

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn prive-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. 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.” 

 

Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 

8, eerste lid van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een 

familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 

februari 1996, 22 EHRR 228, 29). De vreemdeling dient ten aanzien van het bestuur aannemelijk te 

maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er 

moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de 

vreemdeling en zijn familie, wat een feitenkwestie is. 

 

3.3.2.12. Verzoeker beweert een gezinsleven te hebben met zijn Belgische partner en zijn Belgisch kind, 

maar hij voegt aan zijn verzoekschrift geen elementen toe die zouden enigszins zouden toelaten de 

hechtheid van deze gezinsrelaties te beoordelen. In zoverre het bestaan van een werkelijk gezinsleven 

op Belgisch grondgebied kan worden aanvaard, dient te worden aangestipt dat, om te bepalen of er een 

inmenging in het recht op gezinsleven heeft plaatsgevonden moet er gekeken worden of de vreemdeling 

voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, of dat het gaat om de weigering van voortgezet verblijf. 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan is er geen sprake van inmenging en moet er gekeken 

worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op gezinsleven te handhaven 

(EHRM 28 november 1996, nr. 21702/93, Ahmut v. the Netherlands). In dat geval dient er geen toetsing 

te worden doorgevoerd aan de hand van de criteria uit artikel 8, tweede lid van het EVRM, zoals 

verzoeker nochtans in zijn middel lijkt te beogen. Door in zijn middel de criteria aan te halen uit de 

rechtspraak van het EHRM (EHRM 2 augustus 2001, Boultif v. Switzerland, nr. 54273/00, §§ 46-48).  

Aangezien verzoeker thans niet over een geldig verblijfsrecht beschikt, gaat het om een eerste toelating 

en dient te worden nagegaan of er een positieve verplichting bestaat voor de overheid om het 

gezinsleven van verzoeker, dat werd uitgebouwd in een periode van illegaal verblijf, te handhaven.  

 

3.3.2.13. De beantwoording van de vraag of er dan in casu sprake is van een positieve verplichting leidt 

tot een belangenafweging. Aan de hand van de ‘fair balance’-toets, zal blijken of er sprake is van een 

positieve verplichting. De ‘fair balance’-toets is een afweging van belangen in redelijkheid, welke niet 

mag leiden tot onevenredige hardheid. Deze ‘fair balance’-toets houdt in, dat er een evenwicht moet zijn 

tussen het belang van een individu en het belang van de gemeenschap. Per geval moeten de concrete 

omstandigheden worden bekeken, om te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een 

positieve verplichting voor de staat om het recht op gezinsleven te handhaven. Wanneer er wel een 

positieve verplichting voor de staat is en de staat is deze niet nagekomen, dan is er sprake van een 

schending van artikel 8 van het EVRM. De staat is dan haar verplichtingen, die voortvloeien uit artikel 8 

van het EVRM, niet nagekomen. Als na de belangenafweging, de ‘fair balance’-toets, blijkt dat er geen 
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positieve verplichting voor de staat is, dan is er geen sprake van schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, nr 9532/81, Rees v. The United Kingom). In het arrest “Rodrigues da Silva and 

Hoogkamer v. The Netherlands” (EHRM 31 januari 2006, nr. 50435/99) heeft het EHRM geoordeeld dat 

een lidstaat zich niet mag laten leiden door een excessief formalisme. Factoren welke meespelen in 

deze belangenafweging zijn de beantwoording van de vraag of het voor verzoekers (on)mogelijk is een 

familieleven te leiden in het land van oorsprong, het al dan niet absoluut karakter van de verwijdering, 

de situatie in het land van herkomst, de leeftijd, de afhankelijkheid van de familie,…  

 

3.3.2.14. Het belang van de overheid bestaat erin om de openbare orde te waarborgen. De bestreden 

beslissing biedt dus wel degelijk een voordeel aan de overheid omdat verzoeker kennelijk niet over 

geldige verblijfsdocumenten beschikt en de handhaving van de verblijfsreglementering een middel is ter 

vrijwaring van ‘s lands openbare orde (RvS 3 februari 2004, nr. 127 708). Bovendien heeft verzoeker 

zich schuldig gemaakt aan een reeks strafrechtelijke inbreuken. Deze belangen van de overheid wegen 

ruimschoots op tegen het belang van verzoeker om zijn beweerde gezinsleven met zijn partner en zijn 

Belgisch kind verder te zetten zonder over geldige verblijfsdocumenten te beschikken. Er bestaat in 

hoofde van de overheid geen positieve verplichting om dit gezinsleven te handhaven. 

 

3.3.2.15. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 8 van het EVRM, noch van de 

artikelen 7 of 74/74, § 3 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke 

feitelijke en juridische overwegingen. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bepaalde elementen over het hoofd zou hebben gezien. Er is geen sprake van een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel of van de motiveringsplicht. 

 

Het enig middel is ongegrond en bijgevolg niet ernstig. 

 

3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

3.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 

precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 

moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen. 

Verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, § 2, 

eerste lid van de vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de 

grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is 

uit hoofde van artikel 15, tweede lid van het EVRM (de artikelen 2,3,4, eerste lid en 7 van het EVRM). 
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3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.4.2.1. In zijn verzoekschrift stelt verzoeker het volgende met betrekking tot het moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel: 

 

“Verzoeker wordt bij opvolging van de bestreden beslissing geraakt in zijn fundamentele rechten. zoals 

gewaarborgd door artikel 3 en 8 EVRM. 

Verzoeker heeft een duurzame relatie met mevrouw S.(…) L.(…), en zijn zoon R.(…), 

Verzoeker wordt dan ook onmiddellijk geconfronteerd met de nadelige consequenties van de bestreden 

beslissingen. 

Daarenboven wordt bij opvolging van de beslissing ook het hoger belang van het kind geschonden, nu 

de relatie tussen verzoeker en zijn zoon verbroken zou worden. Het hoger belang van het kind vereist 

een opvoeding door belde ouders, met proximiteit van beide ouders. 

De stelling dat zoon R.(…) jong genoeg is zodat verzoeker hem ook zou kunnen meenemen, kan niet 

aangenomen worden. 

R.(…) heeft immers de Belgische nationaliteit, heeft een moeder met Belgische nationaliteit (mevrouw 

L.(…)), en heeft broers en zussen in BELGIË. 

Het zou trouwens absurd zijn dat verzoeker zijn zoon zou kunnen meenemen in het kader van een 

gedwongen uitdrijving. 

Het nadeel is ernstig en moeilijk te herstellen.” 

 

3.4.2.2. Verzoeker verwijst in het kader van zijn moeilijk te herstellen ernstig nadeel hoofdzakelijk naar  

zijn recht op gezinsleven. Aangezien de schending van artikel 8 van het EVRM niet bewezen werd 

geacht, is er in casu echter geen sprake van een evident nadeel zoals hierboven omschreven.  

 

3.4.2.3. Verzoeker baseert zich op zijn duurzame relatie met mevrouw L, doch brengt geen enkel 

concreet gegeven aan dat deze relatie aannemelijk maakt. Het feit dat het Parket van Brugge op 27 april 

2015 een negatief advies verstrekte naar aanleiding van de verklaring van wettelijke samenwoning die 

verzoeker aflegde voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van Oostende, vormt een indicatie dat er 

geen sprake is van een reëel gezinsleven. Bovendien brengt de verzoeker thans geen informatie aan 

die hierop een ander licht werpt. Bijgevolg kan het nadeel dat verbonden zou zijn aan de impact van de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing op dit beweerde gezinsleven, onmogelijk als bewezen 

worden beschouwd. 

 

3.4.2.4. Verzoeker meent dat het hoger belang van zijn Belgisch kind de nabijheid van beide ouders 

vereist, maar hij maakt niet concreet aannemelijk dat het onmogelijk zou zijn om het eventuele 

gezinsleven met zijn zoon elders uit te bouwen. In dit verband beweert verzoeker dat de stelling dat 

zoon R.(…) jong genoeg is zodat verzoeker hem ook zou kunnen meenemen, niet kan worden 

aangenomen, maar hij toont niet aan waarom dit het geval zou zijn. Het kind is minder dan een jaar oud 

zodat er van scholing of een duurzame binding in zijn geboorteland geen sprake is. Bovendien kunnen 

ernstige vraagtekens worden geplaatst bij de vraag of het belang van het kind werkelijk gediend zou zijn  

met zijn “proximiteit”, zoals verzoeker betoogt, aangezien uit de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris van 16 juni 2015 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 20) blijkt dat “betrokkene zich gewelddadig gedraagt tegenover zijn 

partner (+ dochter van de partner)”. Verzoeker brengt overigens geen elementen aan die zouden wijzen 

op het bestaan van een werkelijke relatie of een affectieve band met zijn Belgische zoon R.  

 

Het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van verzoeker werd niet op 

afdoende wijze aangetoond. 

 

Uit wat voorafgaat, volgt dat niet voldaan is aan de drie cumulatieve voorwaarden om over te gaan tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid dient te worden afgewezen. 

 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien november tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS F. TAMBORIJN 

 


